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 د / أمساء حممد السيد لطفي                                                   
 النفس بكلية الدراسات اإلنسانية مدرس علم

 جامعة األزهر بالقاهرة                                                                             
 املستخلص:

هدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة 
لدى طلبة الجامعة، ومعرفة العالقة بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والكفاءة الذاتية 
والمهارات االجتماعية، والتحقق من إمكانية التنبؤ باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة من 

الذاتية والمهارات االجتماعية، والكشف عن الفروق في اضطراب قصور االنتباه خالل الكفاءة 
حضر( لدى طلبة الجامعة.  -إناث(، ومحل اإلقامة )ريف -وفرط الحركة وفًقا للنوع )ذكور

طالبة( بكليات جامعة األزهر،  300طالًبا، و 300( طالًبا وطالبة )600وشارك في البحث )
ة األربع بكلية الهندسة بنين بالقاهرة وكلية التربية بنين بالقاهرة، ممن ينتمون للفرق الدراسي

وكلية الدراسات اإلنسانية بنات بالقاهرة، وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، وتتراوح أعمارهم ما بين 
م؛ وقد تكونت أدوات البحث من مقياس 2021/2022( عاًما وذلك بالعام الجامعي 22 -18)

وفرط الحركة )إعداد الباحثة(، ومقياس الكفاءة الذاتية )إعداد الباحثة(،  اضطراب قصور االنتباه
 (. 2006خليفة، ، تعريب: Riggio, 1989وقائمة المهارات االجتماعية )إعداد: 

وأسفرت النتائج عن وجود مستوى متوسط دال إحصائًيا من أعراض اضطراب قصور 
عالقة سالبة دالة إحصائًيا بين اضطراب االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة، ووجود 

قصور االنتباه وفرط الحركة وكل من الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية، وإمكانية التنبؤ 
باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة في ضوء الكفاءة الذاتية وبعض 

سطي درجات الذكور واإلناث في وجود فروق دالة إحصائًيا بين متو المهارات االجتماعية، و 
بعدي "قصور االنتباه" و"فرط الحركة" في اتجاه الذكور؛ وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين 
متوسطي درجات الذكور واإلناث في بعد "االندفاعية"، والدرجة الكلية لمقياس اضطراب قصور 

ي درجات طلبة الريف االنتباه وفرط الحركة، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط
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وطلبة الحضر في بعدي "قصور االنتباه"، و"االندفاعية" وكذلك في الدرجة الكلية الضطراب 
قصور االنتباه وفرط الحركة؛ ووجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات طلبة الريف 

، وتقديم تمت مناقشة نتائج البحثوطلبة الحضر في بعد "فرط الحركة" في اتجاه طلبة الريف. 
 بعض التوصيات والبحوث المقترحة.

الكلمات المفتاحية: اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، الكفاءة الذاتية، المهارات 
 االجتماعية، طلبة الجامعة.
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اضطراب قصور االنتباه وفرط احلركة وعالقته بالكفاءة الذاتية 
 ية لدى طلبة اجلامعةواملهارات االجتماع

 د / أمساء حممد السيد لطفي                                                           
 مدرس علم النفس بكلية الدراسات اإلنسانية

 بالقاهرةجامعة األزهر                                                                                             
 :مقدمة

 Attention deficit hyperactivityُيصّنف اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة 
disorder (ADHD كأحد ) العصبي النمواضطرابات  neurodevelopmental 

disorders حاالت عصبية يمكن أن تؤثر في اكتساب المهارات أو المعلومات أو وهي
قصور االنتباه وفرط الحركة بتشتت االنتباه والنشاط الزائد ؛ ويتسم االحتفاظ بها أو ممارستها

والسلوك االندفاعي؛ ويظهر هذا االضطراب عادة في سن مبكرة مما يؤثر على العديد من 
 مجاالت حياة الفرد في مختلف المراحل، وأحد هذه المجاالت هو التعليم الجامعي.

-DSMاإلصدار الخامس ) -يةووفًقا للدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقل
( فإن اضطراب قصور 2013) (APA)( الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي 5

لدى األطفال، وحوالي  %5( يحدث في معظم الثقافات بمعدل ADHDاالنتباه وفرط الحركة )
التي هدفت  Yáñez-Téllez et al. (2021)لدى البالغين؛ وأوضحت نتائج دراسة  2,5%

ديد مدى انتشار اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طالب الجامعة؛ أن معدل إلى تح
(، وأن %16,2انتشار اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طالب الجامعة قد بلغ )

 (.%13( وهي مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة باإلناث )%22,14نسبة انتشاره لدى الذكور )
دراسة تهدف إلى تقييم التكيف مع الحياة الجامعية  Rabiner et al. (2008)وأجرى 

الطالب لدى الطالب ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة؛ وأوضحت نتائج الدراسة أن 
المصابون باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة في المرحلة الجامعية يعانون من مخاوف 

أن العالج الدوائي ال  . كماتقال إلى الكليةتتعلق باألداء األكاديمي وأعراض اكتئابية أثناء االن
 .يقلل من أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وال يعزز تكيف الطالب
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االنتقال إلى الكلية قد يكون تحدًيا كبيًرا لألفراد  أن Hartung et al. (2020)وتؤكد 
المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، حيث تزيد متطلبات المهام والحياة المتزايدة 
جنًبا إلى جنب مع أوجه القصور في إدارة الوقت ومهارات الدراسة والعادات وتأخير المكافآت 

 .لتحقيق األهداف طويلة األجل
أن طالب الجامعات المصابون باضطراب فرط  Canu et al. (2020)ويوضح 

الحركة ونقص االنتباه يحصلون على معدل تراكمي أقل، ويستغرقون وقًتا أطول للتخرج، ولديهم 
معدالت تسرب أعلى من األفراد غير المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، كما 

حيث مهارات تقرير المصير، والمهارات األكاديمية،  أنهم غير مستعدين بشكل كاٍف للكلية من
ومهارات الحياة اليومية، وكلها مجاالت عجز محتملة لألفراد المصابين باضطراب فرط الحركة 

 ونقص االنتباه.
وتعد الكفاءة الذاتية أحد المفاهيم الرئيسة التي قدمتها النظرية المعرفية االجتماعية 

المفهوم إلى معتقدات األفراد وتصوراتهم حول قدراتهم ، ويشير هذا Banduraلصاحبها 
وإمكاناتهم الذاتية التي تمكنهم من أداء األعمال وإنجازها في مختلف السياقات، وكذلك 
اإلجراءات الالزمة لتحقيق نتاجات إيجابية في المواقف الجديدة أو المواقف ذات المطالب 

 الكثيرة وغير المألوفة.  
ي القدرة اإلجرائية المدركة والتي ال ترتبط بما يملكه الفرد وإنما بإيمانه فالكفاءة الذاتية ه

بما يستطيع عمله مهما كانت المصادر المتوافرة، فال يسأل الفرد عن درجة تمتعه بالقدرات، 
ولكن عن قوة ثقته بقدرته على تنفيذ األنشطة المطلوبة في ظل متطلبات الموقف، ويعكس 

م الذاتية مستوى الصعوبة التي يعتقدون أنهم سيواجهونها، وتعتمد الكفاءة تقييم األفراد لكفاءته
الذاتية المدركة في جزء منها على إدراك الذات وهي الصورة التي يطورها الفرد عن نفسه حيث 

 (.70: 2015تؤثر في مستوى الجهد المبذول في أداء المهمات )أحمد، والعسال، 
أن الكبار ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط إلى  Newark et al. (2012)ويشير 

الحركة يظهرون مستويات منخفضة من تقدير الذات والكفاءة الذاتية مقارنة بأقرانهم من 
 العاديين.
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هذا، وقد أصبحت المهارات االجتماعية ذات أهمية متزايدة في السنوات األخيرة 
الحياة والعمل، مما حفز اهتمام العديد من الرتباطها ارتباًطا وثيًقا بالمهارات األكاديمية وبنجاح 

 (.Tadjer et al., 2018الباحثين بالمهارات االجتماعية )
وتعتبر المهارات االجتماعية ضرورية لما تتضمنه من قدرة على التواصل، والتعاطف، 
 والمشاركة الوجدانية، وضبط السلوك وتوكيد الذات لكي يتمكن الفرد بواسطتها من إدارة عالقاته

بالمحيطين به بصورة صحيحة تنطوي على إنشاء روابط وثيقة معهم وتقليص المشكالت 
 (.67: 2005الناتجة عن التفاعل بينهم إلى الحد األدنى )فرج، 

( أن اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة ال يتوقف 152: 2020ويرى صعدي )
حيث المراهقة وما بعدها. واستمرار  فقط عند مرحلة الطفولة، وإنما يستمر لمراحل العمر التالية،

وجود هذا االضطراب دون اكتشافه من خالل أدوات قياس موثوق بها وتحديد نسب انتشاره 
هو أمر خطير، ليس بسبب وجود االضطراب نفسه، ولكن  ما يترتب عليه من مشكالت تؤثر 

 على الجانبين االجتماعي واألكاديمي.
قصور االنتباه وفرط الحركة بين الراشدين وما  ونتيجة لتزايد نسبة انتشار اضطراب

يرتبط به من ضعف وقصور  في تقدير الذات والكفاءة الذاتية، باإلضافة إلى المشكالت 
االجتماعية وضعف التفاعل االجتماعي، رأت الباحثة أهمية دراسة هذه االضطراب لدى فئة 

 اعية.طلبة الجامعة وعالقته بالكفاءة الذاتية والمهارات االجتم

  :مشكلة البحث وتساؤالته
بدأت فكرة البحث الحالي من خالل مالحظة الباحثة أثناء عملها األكاديمي تزايد أعداد 
طلبة الجامعة الذين يعانون من أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، والذين يشتكون 

أثناء عملية التعلم،  من صعوبات أكاديمية تتعلق بضعف القدرة على التركيز وتشتت االنتباه
وصعوبة االستمرار في أداء المهام المطلوبة لفترة زمنية مناسبة، مع سوء إدارة الوقت وعدم 
القدرة على استخدام االستراتيجيات التعليمية السليمة وفقدان الدافعية للتعلم، باإلضافة إلى سوء 

دفع الباحثة نحو البحث  العالقات االجتماعية وضعف القدرة على التواصل الفعال. وهو ما
في الدراسات التي تناولت هذه الفئة للوقوف على حجم المشكلة وما يتعلق بها من متغيرات، 

 وبالتالي التوصل إلى سبل المواجهة والعالج.
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إلى أن ما يقرب من  DuPaul et al. (2009)وفي هذا السياق، تشير نتائج دراسة 
عن مستويات مهمة من أعراض اضطراب  من طالب الجامعات قد أبلغوا %8إلى  2%

على األقل من طالب الجامعات ذوي  %25قصور االنتباه وفرط الحركة، وأنه يتم تشخيص 
 McClellan etكما أشارت نتائج دراسة اإلعاقة باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة؛ 

al. (2013)  أنه تم  من طالب الجامعة المشاركين في الدراسة قد أكدوا %7,6إلى أن
تشخصيهم باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة في وقت ما منذ السنة األولى من التعليم 

مدى انتشار اضطراب تشتت  حساب إلىدراسة هدفت  (2020صعدي )األساسي. وأجرى 
وأظهرت النتائج أن نسبة ؛ لملك عبدالعزيزااالنتباه وفرط الحركة لدى طالب جامعتي جدة و 

، وللنوع الفرعي فرط %4.8؛ وللنوع الفرعي تشتت االنتباه كانت %7.2كانت االنتشار الكلية 
  0%1.3، وللنوع المختلط كانت %3.7الحركة كانت 

أن طالب الجامعة الذين يعانون من اضطراب  Kwon et al. (2018)وأوضح 
اوف قصور االنتباه وفرط الحركة يواجهون صعوبات في التعامل مع النوبات المتكررة من المخ

واألفكار السلبية، وأنماط الحياة غير المنتظمة الناتجة عن سوء إدارة الوقت، وعدم الرضا عن 
كما أكدت  األداء األكاديمي والعالقات الشخصية، وعدم الرضا الذاتي، وانخفاض تقدير الذات.

على ضرورة التشخيص المبكر الضطراب قصور االنتباه  Pirozzi (2021)نتائج دراسة 
لحركة في المرحلة الجامعية كعامل أساسي في نمو الفرد والنجاح األكاديمي، حيث وفرط ا

 يؤثر االضطراب على الوعي الذاتي والثقة بالنفس لدى هؤالء الطالب. 
إلى أن األفراد ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط  Faradilla (2020)وأشارت 

مل عدم االستماع إلى اآلخرين، وبدء الحركة يعانون من مشكالت في المهارات االجتماعية تش
المحادثات في األوقات غير المناسبة، وعدم القدرة على قراءة اإلشارات االجتماعية. فهم يميلون 
إلى عدم إدراك أو عدم الوعي بالوضع االجتماعي وردود األفعال التي يتخذونها تجاه اآلخرين. 

إلى أن الطالب  Abrahão & Elias (2021)كما توصلت العديد من الدراسات مثل دراسة 
ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة يعانون من قصور في المهارات االجتماعية وترتفع 

 لديهم مستوى المشكالت السلوكية.
ومن واقع استقراء البحوث والدراسات التي تناولت اضطراب قصور االنتباه وفرط 

أن هناك محدودية في الدراسات  -الع الباحثةفي حدود اط–الحركة في البيئة العربية، اتضح 
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، -تحديًدا–العربية التي تناولت اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى فئة طلبة الجامعة 
ولذلك فإن البحث الحالي يتناول العالقة بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وكل من 

جامعة، وكذلك معرفة الفروق في اضطراب الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية لدى طلبة ال
إناث(، ومحل اإلقامة  -قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة باختالف النوع )ذكور

 حضر(. -)ريف
 ومن ثّم، يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في التساؤالت التالية:

 البحث؟ما مستوى اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى المشاركين في  -1
 ما العالقة بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة؟ -2
ما العالقة بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والمهارات االجتماعية لدى طلبة  -3

 الجامعة؟
ما إمكانية التنبؤ باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة من خالل الكفاءة الذاتية  -4

 مهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة؟وال
ما الفروق بين متوسطات درجات طلبة الجامعة على أبعاد مقياس اضطراب قصور  -5

إناث(، ومحل اإلقامة )ريف  -االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية باختالف النوع )ذكور
 حضر(؟ -

 أهداف البحــــث:
 لحركة لدى طلبة الجامعة.التعرف على مستوى اضطراب قصور االنتباه وفرط ا -1
معرفة العالقة بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وكل من الكفاءة الذاتية  -2

 والمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة.
التحقق من إمكانية التنبؤ باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة من  -3

 ة.خالل الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعي
إناث(،  -الكشف عن الفروق في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وفًقا للنوع )ذكور -4

 حضر(. -ومحل اإلقامة )ريف
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 أهميـــة البحث:
 األهمية النظرية:

تناول اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة بالدراسة والبحث لدى طلبة المرحلة الجامعية  
 التي تناولت هذا االضطراب لدى تلك الفئة.في ظل محدودية الدراسات العربية 

االهتمام بطلبة المرحلة الجامعية، وهي من أهم المراحل التي يمر بها الطلبة في حياتهم  
الدراسية حيث تتضح شخصياتهم وتتحدد خصائصهم الجسمية والمعرفية والنفسية 

ترة انتقالية مهمة واالجتماعية وتتجه نحو  النضح واالكتمال، كما أن تلك المرحلة تشكل ف
 في حياة الفرد.

اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة المرحلة تقديم تصوًرا نظرًيا عن  
 الجامعية، وماهية العالقة بينه وبين الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية لديهم.

قصور تأتي أهمية هذا البحث في ظل محدودية الدراسات العربية التي تناولت اضطراب  
االنتباه وفرط الحركة لدى فئة طلبة الجامعة بما له من آثار سلبية على المستوى 

 .-فيما بعد–الشخصي واألكاديمي واالجتماعي والمهني 
 قد تساهم نتائج البحث الحالي فيما يلي: األهمية التطبيقية:

بفئة طلبة لفت انتباه القائمين على العملية التعليمية وأصحاب القرار نحو االهتمام  
الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وتقديم الدعم النفسي واألكاديمي 

 لهم.
فتح المجال أمام الباحثين إلجراء مزًيدا من الدراسات والبحوث حول اضطراب قصور  

 االنتباه وفرط الحركة لدى فئة طالب الجامعة ومدى تأثيره على جوانب حياتهم المختلفة.
ختصين باإلرشاد التربوي والنفسي نحو عقد دورات تثقيفية ومحاضرات إرشادية تحفيز الم 

وتوعوية تهدف إلى رفع الوعي باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى الراشدين 
 وأعراضه وأسبابه وكيفية الحد من معاناة األفرد الذين يعانون من هذا االضطراب.

أهمية إعداد برامج إرشادية وتدريبية لخفض اضطراب التربويين نحو الباحثين و توجيه انتباه  
قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة بحيث ينعكس على أدائهم في المجاالت 

 الشخصية واألكاديمية واالجتماعية.
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 اضطراب قصور االنتباه وفرط احلركة وعالقته بالكفاءة الذاتية واملهارات االجتماعية 
 

 التحديد اإلجرائي ملصطلحات البحث:
 Attention deficit hyperactivityاضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة  -

disorder: " اضطراب عصبي نمائي يتسم بزملة من ُيقصد به في البحث الحالي
األعراض التي تتمثل في عدم قدرة الطالب الجامعي على التركيز أثناء أداء المهام 
المطلوبة منه لفترة زمنية مناسبة؛ وفرط الحركة بشكل يعوق أدائه لألنشطة المختلفة؛ 

يث ينعكس كل ذلك على تقديره لذاته وأدائه والسلوك االندفاعي غير المدروس، بح
 األكاديمي ويؤثر على عالقاته االجتماعية باآلخرين."

ًتعرفها الباحثة بأنها "مفهوم متعدد األبعاد يتمثل في  :Self-efficacyالكفاءة الذاتية  -
مدى إدراك الطالب الجامعي لقدراته وإمكاناته في أداء المهام المكلف بها ومواجهة 

ات والمشكالت التي تعترضه وذلك على مستوى المجال الشخصي واألكاديمي الصعوب
 واالجتماعي."

في ضوء تقسيمه لها إلى  Riggioُيعرفها  :Social Skillsالمهارات االجتماعية  -
 Nonverbal or Emotionalنوعين: مهارات التخاطب غير اللفظي أو االنفعالي 

Communication Skillsاللفظي أو االجتماعي  ، ومهارات التخاطبVerbal or 
Social Communication Skills ويشتمل كل من هذين النوعين على ثالثة مهارات ،

، ومهارات Receiving، ومهارات االستقبال Sendingأساسية، وهي: مهارات اإلرسال 
 (.15: 2006)ريجيو،  Controllingالتنظيم أو الضبط 

 حدود البحث:
وتتمثل في موضوع البحث وهو "اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة حدود موضوعية:  -1

 وعالقته بالكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة".

( طالًبا وطالبة بكليات جامعة األزهر، 600الحالي )شارك في البحث حدود بشرية:  -2
بواقع  ( عاًما22 -18ممن ينتمون للفرق الدراسية األربع وتتراوح أعمارهم ما بين )

 ( حضر.284( ريف، و)316( إناث، و)300( ذكور، و)300)
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من كلية الهندسة بالقاهرة، تم اختيار المشاركين في البحث الحالي عشوائًيا حدود مكانية:  -3
وكلية التربية بنين بالقاهرة، وكلية الدراسات اإلنسانية بنات بالقاهرة، وكلية الصيدلة بنات 

 بالقاهرة.

 م.2021/2022تم تطبيق أدوات البحث الحالي خالل العام الجامعي زمانية: حدود  -4

 املفاهيم النظرية للبحث:
: اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة  :Attention deficit hyperactivity disorder أوالا

أحد أكثر االضطرابات العصبية  (ADHD) يعد اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة
شيوًعا مع بداية الطفولة، وله مسار مزمن مرتبط بخلل وظيفي مرتفع يستمر طوال والنفسية 

، ففي حين كان ُيعتقد سابًقا أن األطفال يتخلصون في النهاية من هذا االضطراب، إال الحياة
من األفراد المصابين يستمرون في إظهار  %60-30أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن 

 ,(Kieling & Rohde, 2011ضطراب حتى مرحلة البلوغ )األعراض المهمة لهذا اال
(Jose, 2021). 

( بأنه: "مشكلة سلوكية تصيب اإلنسان منذ مرحلة 408: 2012ويعرفه المصري )
الطفولة وتستمر معه إلى مرحلة الرشد، ُيظهر األطفال والكبار سلوكيات تتسم بفرط النشاط 

من عدة دقائق والفشل في العالقات االجتماعية واالندفاع وعدم التركيز على قضية ما ألكثر 
 والقلق والضجيج والضجر بسهولة، الرغبة في التسوق المفرط، وعدم الرضى عن الذات."

التشخيصي اإلحصائي في الدليل  (APA)وأوردت الجمعية األمريكية للطب النفسي 
النمو  ( أنه: "اضطراب فيDSM-5( )2013اإلصدار الخامس ) -لالضطرابات العقلية

العصبي ُيعرف بضعف مستويات االنتباه، وعدم التنظيم، و/أو فرط الحركة واالندفاع، ويترتب 
على عدم االنتباه وعدم التنظيم: عدم القدرة على االستمرار في المهمة، وعدم اإلنصات، وفقدان 

االندفاع: األشياء، بمستويات ال تتفق مع العمر أو مستوى النمو؛ كما يترتب على فرط الحركة و 
التململ، وعدم القدرة على البقاء جالًسا، والتطفل على أنشطة اآلخرين، وعدم القدرة على 
االنتظار بالنسبة للعمر أو مستوى النمو. وغالًبا ما يستمر في مرحلة البلوغ، وينتج عنه ضعف 

 في األداء االجتماعي واألكاديمي والمهني."
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 اضطراب قصور االنتباه وفرط احلركة وعالقته بالكفاءة الذاتية واملهارات االجتماعية 
 
( أنه: "زملة من األعراض تشمل 238 :2013وترى كل من أنور، وعبد الصادق )

شرود الزهن، وسهولة التشتت، وصعوبة االحتفاظ باالنتباه والتركيز الالزمين لالستمرار في 
أداء المهام واألنشطة المختلفة، والقصور في القدرة على تعلم المهارات الجديدة الالزمة للتركيز 

ار، وميل إلى االندفاع، ومقاطعة اآلخرين العقلي، وفرط الحركة غير الهادفة مع صعوبة االستقر 
أثناء الحديث، وعدم تقدير العواقب بسبب سرعة اتخاذ القرارات، والفشل في االحتفاظ بالعالقات 

 االجتماعية."
بأنه: "حالة سريرية مبكرة تتميز بصعوبات االنتباه  Salvi et al. (2019)بينما عرفه 

ستمر طوال العمر مما يؤثر بشكل كبير على المسار وفرط الحركة واالندفاع والتي يمكن أن ت
 التطوري وُيسهل ظهور األمراض النفسية المصاحبة."

حالة معقدة وغير متجانسة مرتبطة بالتحديات إلى أنه: " Rodriguez (2020)ويشير 
 ".العصبية المعرفية والنفسية االجتماعية المتنوعة التي غالًبا ما تؤثر على األداء األكاديمي

بأنه: "اضطراب مزمن ومنهك قد يؤثر على العديد  Jose (2021)في حين يعرفه 
من جوانب حياة الفرد، بما في ذلك الصعوبات األكاديمية، ومشاكل المهارات االجتماعية، 

 والعالقات المتوترة مع الوالدين."
وباستقراء التعريفات السابقة، يتضح أن اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة هو 
اضطراب عصبي يبدأ في الظهور خالل مرحلة الطفولة، وال يتوقف عندها بل يتعداها إلى 
مرحلة البلوغ وربما الرشد، وتتنوع أعراضه لتشمل: صعوبات في االنتباه، والسلوك االندفاعي، 
والنشاط الزائد، وتنعكس تلك األعراض على جوانب متعددة من حياة الفرد كالنواحي األكاديمية 

 ماعية والمهنية.واالجت

 أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة في المرحلة الجامعية:

من خالل اطالع الباحثة على بعض األطر النظرية والدراسات والبحوث التي تناولت 
اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة مثل الدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات 

 Ranson(، و2017(، وموسى وآخرون )2013) DSM-5اإلصدار الخامس  -العقلية
 .Hartung et al، وCanu et al. (2020) ، وKwon et al. (2018)، و(2017)
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أمكنها تقسيم أهم أعراض هذا االضطراب لدى طلبة المرحلة الجامعية وإيجازها فيما ، (2020)
 يلي:
ضطراب على حيث تعتمد المحكات التشخيصية األساسية لهذا اال األعراض األساسية: -1

 هذا األعراض األساسية، وتشمل:
 :وتتمثل في: صعوبة بدء المهام، والشرود عن المهمة، وصعوبة  أعراض قصور االنتباه

الحفاظ على التركيز لمدة زمنية طويلة، واالفتقار إلى المثابرة، وصعوبة تخطيط وتنظيم 
األنشطة اليومية، واالبتعاد عن المشاركة في األعمال التي تتطلب مجهوًدا عقلًيا، ونسيان 

أو المهام(، ونسيان األعمال اليومية المتكررة  األشياء الضرورية )كالكتب أو األقالم
والمعتادة، والسرحان وأحالم اليقظة أثناء أداء األنشطة، والتسويف )تأجيل األعمال إلى 
وقت الحق(، وصعوبة القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، وتأخر التوقف )صعوبة 

 نقل التركيز من مهمة إلى أخرى(.
 :ي: كثرة الحركة غير الهادفة، والتحدث المفرط دون كلل وتتمثل ف أعراض فرط الحركة

أو ملل، وعدم االستقرار في مكان واحد، وإحداث الفوضى والضجيج، وعدم القدرة على 
الجلوس في مكان محدد، والميل إلى األنشطة التي تتطلب مجهوًدا بدنًيا كبيًرا، والقلق 

 ات واألنظمة.المفرط، وإرهاق اآلخرين باألنشطة، ومخالفة التعليم
 :وتتمثل في: األفعال المتسرعة التي تحدث في الوقت الحالي دون  أعراض االندفاعية

تفكير والتي تنطوي على احتمالية عالية إللحاق األذى بالفرد )كاالندفاع لعبور الطريق 
دون النظر(، وعدم الصبر، والرغبة في الحصول على مكافآت فورية، وعدم القدرة على 

باع، والتطفل االجتماعي )كمقاطعة اآلخرين بشكل مفرط(، واتخاذ قرارات تأخير اإلش
 مهمة دون مراعاة العواقب طويلة المدى.

وتعد بمثابة هاديات إضافية منبئة ومؤكدة لوجود هذا االضطراب،  األعراض الثانوية: -2
 وتشمل:

 :الذاتي،  ويظهر في: االكتئاب، والغضب، وعدم الرضا قصور في مهارات الحياة اليومية
وضعف الثقة بالنفس، وانخفاض تقدير الذات، وضعف االتزان االنفعالي، ومشاكل النوم، 
وعدم الرضا عن العالقات الشخصية، واإلخفاق في مالحظة األخطاء والتعلم منها، 

 وانخفاض مستوى جودة الحياة.
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 اضطراب قصور االنتباه وفرط احلركة وعالقته بالكفاءة الذاتية واملهارات االجتماعية 
 

 :ير ويظهر في سوء إدارة الوقت حيث يقضون وقت كب ضعف في المهارات األكاديمية
على مواقع التواصل االجتماعي وفي ألعاب الكمبيوتر ووقت أقل في أداء المهام 
األكاديمية، وانخفاض الدافعية للتعلم، وصعوبة في وضع األهداف التعليمية قصيرة 
وطويلة المدى، وعدم الرضا عن األداء األكاديمي، والحصول على تقديرات منخفضة، 

 ي.وارتفاع احتمالية التسرب األكاديم

 أسباب اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة:

باستقراء بعض األطر النظرية والدراسات والبحوث التي تناولت اضطراب قصور االنتباه 
(، وموسى وآخرون 2003(، وميركولينو وآخرون )1999وفرط الحركة مثل: أحمد وبدر )

طراب قصور االنتباه (، استطاعت الباحثة تلخيص أهم األسباب المؤدية إلى حدوث اض2017)
 وفرط الحركة فيما يلي:

وذلك بطريقة مباشرة من خالل انتقال المورثات المسئولة عن االنتباه  العوامل الوراثية: -1
من اآلباء إلى األبناء، أو بطريقة غير مباشرة من خالل نقل هذه المورثات لعيوب تكوينية 

ها إلى ضعف في المراكز تؤدي إلى تلف بعض خاليا وأنسجة المخ والتي تؤدي بدور 
( تقريًبا من %50المسئولة عن االنتباه والتركيز. ولقد أظهرت الدراسات الحديثة أن )

 المصابين بهذا االضطراب يوجد في أسرهم من يعاني من هذا االضطراب أيًضا.
ومن أهمها: خلل في المراكز المسئولة عن عملية االنتباه في المخ،  العوامل البيولوجية: -2

الل  التوازن الكيميائي في الناقالت العصبية، وضعف النمو العقلي مما يؤثر على واخت
كفاءة االنتباه، وتأخر نضج المخ بحيث يصبح هناك فجوة بين العمر الزمني والعمر 
العقلي للفرد، وتلف المخ الناتج عن حادثة أو عدوى ميكروبية أوفيروسية أو التسمم بمادة 

 قبل أو أثناء الوالدة.الرصاص أو نقص األكسجين 
ومن أهمها: بعض المشكالت الصحية التي قد تحدث أثناء فترة الحمل  العوامل البيئية: -3

مثل تعرض األم الحامل لألشعة أو تناولها للكحوليات أوالمخدرات أو بعض العقاقير 
الطبية أو إصابتها ببعض األمراض المعدية كالحصبة األلمانية، وتعرض األم للحوادث 

اء الوالدة مما يؤدي إلى إصابة رأس الطفل، وإصابة رأس الطفل بعد الوالدة نتيجة أثن
التعرض لحادث أو االرتطام أو السقوط من أماكن مرتفعة، وكذلك إصابته ببعض 



 
 

 

 

) 100) 

 د / أمساء حممد السيد لطفي

 2022 إبريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

األمراض المعدية كالحمى الشوكية وااللتهاب السحائي، وتعرض الطفل لإلشعاع أو 
 ة خالل السنة األولى من العمر.تناوله لبعض األدوية، وسوء التغذية خاص

 كالضغوط النفسية واإلحباط والقلق والتوتر واالكتئاب وغيرها. العوامل النفسية: -4
كالتفكك األسري والطالق، والصراع مع أحد الوالدين أو   العوامل األسرية واالجتماعية: -5

كليهما، ومرض أحد الوالدين أو تناوله للمخدرات، أو سفر أحدهما أو وفاته، أو الظروف 
االقتصادية السيئة لألسرة، واضطراب التوازن العائلي وفشل التطبيع االجتماعي، 

 والمشكالت االجتماعية.

 وفرط الحركة في المرحلة الجامعية:تقييم اضطراب قصور االنتباه 

-DSM)اإلصدار الخامس -وفًقا للدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقلية 
، يتطلب تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لدى البالغين خمسة أعراض على  (5

األقل األقل لقصور االنتباه )على سبيل المثال، التشتت بسهولة( و/ أو خمسة أعراض على 
على سبيل المثال، التحدث بشكل مفرط( وأن تستمر لمدة ال تقل عن ) لفرط الحركة/ االندفاع

كما يجب  ،12أشهر. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تظهر بعض األعراض الهامة قبل سن  6
أن تتجلى حالًيا في وضعين أو أكثر وأن تقلل من أداء الفرد في العالقات االجتماعية أو في 

مع استبعاد التفسيرات البديلة لهذه األعراض، مثل وجود  أو في مجاالت الحياة األخرى،العمل 
 (.Adler et al.; 2019) القلق أو اضطرابات المزاج
على أن إجراء التقييم النفسي  Weyandt & DuPaul (2013)ويؤكد كل من  

والتربوي الشامل يعد ضرورًيا لتحديد طالب الجامعات المصابين باضطراب قصور االنتباه 
وفرط الحركة، ويشيران إلى ضرورة اتباع بروتوكول متعدد األساليب للتقييم ويشمل المقابالت 

كم في االنفعاالت واألداء التشخيصية، واستبيانات التقرير الذاتي، واختبارات االنتباه والتح
 النفسي العصبي، والبيانات األرشيفية، ومقاييس األداء األكاديمي واالجتماعي والمهني.

وفي ظل محدودية الدراسات والبحوث التي تناولت اضطراب قصور االنتباه وفرط 
الحركة لدى فئة طلبة الجامعة، فقد الحظت الباحثة أن معظم هذه الدراسات والبحوث قد 

عتمدت على مقاييس التقرير الذاتي عند تقييم اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى ا 
 طلبة المرحلة الجامعية، ربما ألن ذلك النوع هو األنسب لهذه الفئة العمرية.
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 ومن األمثلة على تلك المقاييس:
د/ مقياس التقدير الذاتي لتقييم اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة للبالغين: إعدا -أ

Kessler et al. (2007). 
مقياس التقدير الذاتي لتقييم اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة للبالغين: إعداد/  -ب

Spencer et al. (2010). 
 (.2010مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط: إعداد/ القصبي ) -ج
 (.2012مقياس أعراض اضطراب نقص االنتباه: إعداد/ المصري ) -د

لصدد، أشارت النتائج إلى قدرة المراهقين على االعتماد على التقارير الذاتية وفي هذا ا
لتحديد مواطن القوة والضعف لديهم، مما يساعد في عمليةالتدخل العالجي. وكذلك توصلت 
نتائج إحدى الدراسات إلى أن المراهقين هم أفضل مخبرين عن أعراضهم الباطنية )موسى 

 (.102: 2017وآخرون، 

 :Self-efficacy : الكفاءة الذاتيةثانياا
 يطلق على مصطلح الكفاءة الذاتية عدة مسميات باللغة اإلنجليزية منها:

Self-Efficacy, Self-Beliefs, Sense of Efficacy, Self-Efficacy 
Beliefs, Self-Efficacy Judgments, Perceived Self-Efficacy, Self-

Efficacy Expectations. 
 -فعالية الذات -عليها عدة مسميات باللغة العربية منها: )الفعالية الذاتية كما يطلق

 (. 81: 2005كفاءة الذات( )غانم،  -الكفاءة الذاتية -فاعلية الذات -الفاعلية الذاتية
( بأنها: "مجموعة األحكام الصادرة عن الفرد، والتي 113: 2015وُيعّرفها القللي )

على القيام بسلوكيات معينة، ومرونته في التعامل مع المواقف تعبر عن معتقداته حول قدرته 
 الصعبة والمعقدة، وتحدي الصعاب، ومدى مثابرته إلنجاز المهام المكلف بها."

( أنها: "شعور طالب الجامعة بقدرته 109: 2019ويرى كل من رمضان، وحسان )
 ت التفوق في العمل بعد التخرج."على االستقاللية والسيطرة على المواقف الحياتية واإلنجاز وإثبا

( أنها: "منظومة إدراكات الفرد عن قدراته وإمكاناته 345: 2020كما يذكر  بهنساوي )
 بتنفيذ مهام معينة في مواقف الحياة ومواجهة مشكالته."
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( بأنها: "جملة من األحكام التي 96:  2021بينما يعّرفها كل من الفراهيد، والرفوع )
 على قدرته على التنظيم التي تشعره بكفاءته الذاتية المدركة."يصدرها الطالب 

( بأنها: "إدراك الفرد لكفاءته الذاتية في 127-126: 2021في حين ُتعّرفها الكركي )
القدرة على التغلب وبنجاح على المهمات المختلفة والمواقف التي تعترضه، وتتمثل بقناعته 

 على المشكالت الصعبة التي تواجهه." الذاتية في قدرته على السيطرة والتغلب
يتضح من خالل التعريفات السابقة، أن الكفاءة الذاتية تتشكل من مجموعة األحكام 
واإلدراكات والتصورات والمعتقدات التي يتبناها الفرد عن ذاته وقدراته وإمكاناته في التعامل 

وصعوبات وإيجاد الحلول بفاعلية مع جوانب البيئة المختلفة وما بها من مهمات ومشكالت 
 المناسبة لها. 

 مصادر الكفاءة الذاتية:

بالرجوع إلى عدد من األطر النظرية والدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية مثل 
Bandura (1994)( و2001، والزيات ،)Hendricks (2015)  أمكن تحديد أربعة مصادر

 ، توجزها الباحثة فيما يلي:رئيسة العتقادات أو إدراكات الفرد للكفاءة الذاتية
  خبرات اإلنجاز النشطةEnactive Mastery Experience:  وتشكل المصدر

األكثر فعالية لخلق شعور قوي بالكفاءة الذاتية، فالنجاحات التي يحققها الفرد تبني لديه 
حس قوي وثقة في كفاءته الذاتية، بينما يضعف الفشل المتكرر هذا الحس، ويقوض ثقة 
الفرد بقدراته ومعلوماته، خاصة إذا حدثت اإلخفاقات قبل أن يترسخ لديه شعور بكفاءته. 

ذلك فإن اإلحساس العالي بالكفاءة الذاتية المبني على خبرات اإلنجاز لدى الفرد يمكن ك
أن يعزز من قدرته على االستمرار في مواجهة الصعوبات، كما تساهم صعوبة المهمة 

 ومقدار الجهد المطلوب أيًضا في إحساس الفرد بالكفاءة الذاتية.
   الخبرات البديلةVicarious Experiences: شير هذا المصدر إلى الخبرات غير وي

المباشرة التي توفرها النماذج االجتماعية، فرؤية الفرد ألشخاص مشابهين له ينجحون 
من خالل الجهد المستمر يثير اعتقاده بأنه يمتلك أيًضا القدرة لتحقيق نجاحات مماثلة، 

تركة بين قدراتهم وتكون الخبرات البديلة أكثر فاعلية عندما يدرك األفراد وجود عالقة مش
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وقدرات النموذج، فكلما زاد التشابه المفترض، كلما كانت نجاحات النماذج وإخفاقاتها 
 أكثر إقناًعا.

  اإلقناع اللفظيVerbal Persuasion : ويقصد به إقناع الفرد شفهًيا بأنه يمتلك
لو كان  القدرات إلتقان أنشطة معينة مما يجعله يبذل جهًدا أكبر ويحافظ عليه أكثر مما

لديه شكوًكا ذاتية ويبحث في أوجه القصور الشخصية عند ظهور المشكالت؛ ويكون 
غرس معتقدات عالية حول الكفاءة الذاتية عن طريق اإلقناع اللفظي أكثر صعوبة من 
تقويضها، فالتعزيزات غير الواقعية يتم تثبيتها بسرعة لكن األفراد الذين تم إقناعهم بأنهم 

درات يميلون إلى تجنب األنشطة الصعبة ويستسلمون بسرعة في مواجهة يفتقرون إلى الق
 الصعوبات.

  الحالة الفسيولوجية واالنفعاليةPhysiological and affective states:  حيث
تتأثر الكفاءة الذاتية للفرد بحالته الجسدية واالنفعالية والمزاجية، فهو يفسر رد فعله تجاه 

المة لألداء الضعيف، كما ينظر األفراد الذين يتمتعون بحس اإلجهاد والتوتر على أنه ع
عال من الكفاءة إلى حالة اإلثارة االنفعالية الخاصة بهم على أنها عامل ُميّسر منشط 
لألداء؛ وعلى ذلك فإن التفسيرات اإليجابية للحاالت الجسدية واالنفعالية سوف تعزز 

التفسيرات الخاطئة لتلك الحاالت سوف معتقدات الفرد حول كفاءته الذاتية في حين أن 
 تقوض المعتقدات الذاتية للكفاءة. 

 أبعاد الكفاءة الذاتية:
باستقراء بعض األطر النظرية والدراسات والبحوث التي تناولت الكفاءة الذاتية مثل: 

( الحظت 2021(، وغالب )2020(، والنجار وآخرون )2005(، وغانم )2001الزيات )
 يفين ألبعاد الكفاءة الذاتية، توجزها فيما يلي:الباحثة وجود تصن
ا للدرجة: : وفقا  أن معتقدات الكفاءة الذاتية تختلف تبًعا ألبعاد ثالثة وهي: Banduraيرى   أوالا

ويشير هذا البعد إلى مستوى اعتقاد الفرد في كفاءته أو  مقدار أو مستوى الكفاءة: -1
فاعليته الذاتية بمعنى مدى ثقة الفرد في قدراته ومعلوماته، ويتدرج هذا المستوى ما بين 
 مرتفع إلى متوسط إلى منخفض؛ ويختلف هذا المستوى وفًقا لطبيعة أو صعوبة الموقف.
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لذاتية إلى مواقف مشابهة، حيث إن بعض وتشير إلى انتقال توقعات الكفاءة ا  العمومية: -2
الخبرات تؤدي إلى إحداث توقعات محدودة، فالفرد يمكنه النجاح في أداء مهام تالية 
مقارنة بنجاحه في أداء أعمال ومهام سابقة مشابهة؛ وتختلف درجة العمومية باختالف 

لمعرفية عدد من المكونات هي: )درجة التشابه بين األنشطة، القدرات السلوكية وا
والوجدانية للفرد، خصائص الفرد المتعلقة بالسلوك الموجه، والتفسيرات الوصفية 

 للمواقف(.
ويشير هذا البعد إلى قوة أو شدة أو عمق اإلحساس بالكفاءة الذاتية،  القوة أو الشدة: -3

بمعنى قوة أو شدة أو عمق اعتقاد أو إدراك الفرد أن بإمكانه أداء المهام أو األنشطة، 
درج هذا البعد ما بين قوي جدا إلى ضعيف جدا، ويجب أن يعكس هذا البعد ما يعتقد ويت

 الفرد أنه يمكنه عمله أو إنجازه بالفعل، ال ما سوف يعمله أو ينجزه.

ا للمجال:   ثانياا: وفقا

يتناول اعتقادات أو إدراكات الناس في قدراتهم على األداء عند مختلف البعد العام:  -1
لمهام وتباين متطلبات أدائها وخالل مختلف السياقات أو الظروف مستويات صعوبة ا

 البيئة.
ويعكس اعتقادات أو إدراكات األفراد داخل أطر أو سياقات اجتماعية  البعد االجتماعي: -2

تتدرج من البساطة إلى التعقيد، ومن أكثر هذه األطر أو السياقات مألوفية )األسرة 
 ية مثل )تباين العادات والتقاليد وحتى اللغة(.والمدرسة والكلية( إلى أقلها مألوف

ويعكس اعتقادات أو إدراكات األفراد في إمكاناتهم وقدراتهم عبر مختلف  البعد األكاديمي: -3
المجاالت والمستويات األكاديمية ذات الطبيعة العامة أو النوعية، وخالل المراحل 

 العمرية.
متعددة األبعاد، وتختلف تلك األبعاد  ومما سبق، يتضح أن الكفاءة الذاتية ذات طبيعة

وفًقا للسياقات التي تستخدم فيها، وطبيعة القياس والهدف منه. وعلى ذلك، فإن الباحثة تتبنى 
التصنيف الثاني الذي يقسم األبعاد إلى عام وأكاديمي واجتماعي، ألن هذا التصنيف هو 

  األنسب لطبيعة البحث الحالي وخصائص المشاركين فيه.
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 :Social Skills ثالثاا: المهارات االجتماعية
للمهارات االجتماعية دور مهم في حياة اإلنسان، فهي تساعده على التوافق والتكيف، 
ومواجهة الصعب، وتدل على تفاعله الكفء في مختلف المواقف االجتماعية ومقدرته على 

 (.508: 2015مواصلة ذلك التفاعل بشكل هادف )بخيت، 
تعريفه لمفهوم المهارات االجتماعية في ضوء تقسيمه لها إلى نوعين:  Riggioقدم 

 Nonverbal or Emotionalمهارات التخاطب غير اللفظي أو االنفعالي 
Communication Skills ومهارات التخاطب اللفظي أو االجتماعي ،Verbal or Social 
Communication Skillsة مهارات أساسية، ، ويشتمل كل من هذين النوعين على ثالث

، ومهارات التنظيم أو Receiving، ومهارات االستقبال Sendingوهي: مهارات اإلرسال 
 (.15: 2006)ريجيو،  Controllingالضبط 

( بأنها: "مهارة التعامل من خالل مواقف التعلم المختلفة 102: 2012ويعرفها حماد )
ع، ومهارة العمل الجماعي، وتكامل مع اآلخرين وتتضمن مهارة التواصل والحوار واالستما

األدوار داخل الجماعة، واحترام الرأي والرأي اآلخر، والمرونة في الحوار مما يساعد على 
 تحقيق مبدأ تماسك الجماعة وتحقيقها ألهدافها المرجوة."

سمات الشخصية أنها: "مجموعة من  Pachauri & Yadav (2014)كما يرى 
 ".قة في اللغة والعادات الشخصية والود والتفاؤل بدرجات متفاوتةوالمرونة االجتماعية والطال

بصفة عامة على أنها: "مهارات داخلية وشخصية  Ritter et al. (2017)بينما يعرفها 
 مثل مهارات االتصال والعمل الجماعي والتعاون".

 ( بأنها: "قدرة الطالب على إدراك ومعرفة الموقف277: 2020في حين تعرفها حليم )
االجتماعي من خالل ما تعلمه واكتسبه في التفاعل مع اآلخرين وترجمة ذلك إلى سلوكيات 
وأفعال تحقق له االتصال والتفاعل بنجاح مع اآلخرين، مما يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة 
والتي يرضى عنها دون ترك آثار سلبية تجاه اآلخرين، وتشمل: المهارات االتصالية، والمهارات 

 دانية، ومهارات الضبط والمرونة االجتماعية، ومهارات توكيد الذات".الوج
وباستقراء التعريفات السابقة، يتضح أن هناك تباين الرؤى حول مفهوم المهارات 
االجتماعية، ولعل هذا يعود إلى اختالف وجهات نظر الباحثين حول ماهية هذه المهارات 

تماعية تشمل عدد من السلوكيات اللفظية وغير ومكوناتها، وترى الباحثة أن المهارات االج
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اللفظية التي يقوم بها الفرد خالل تفاعله مع اآلخرين والتي تحدد مدى توافقه مع البيئة المحيطة 
( نظًرا 2006الذي ترجمه خليفة ) Riggioبه، وقد تبنت الباحثة في البحث الحالي تعريف 

 ين فيه.لتناسبه مع طبيعة البحث وهدفه وخصائص المشارك

 العوامل المؤثرة في المهارات االجتماعية:

أربعة عوامل رئيسة تؤثر في المهارات االجتماعية،  Rani (2019: 176)تذكر 
 وهي:
 :فالخصائص الشخصية والجاذبية الجسدية، ونمط الملبس، والعناية  الشخصية

الشخصية، والقوى الرياضية لألفراد، تؤثر على كيفية حكم اآلخرين عليهم واستجابة 
 اآلخرين تجاههم.

 :فجميع الثقافات لديها معايير وقواعد تتعلق بالسلوك االجتماعي المناسب  الثقافة
 من ثقافة إلى أخرى. والسلوكيات المتوقعة قد تتعارض

 :حيث يعتبر السلوك المختلف مناسًبا لألطفال من مختلف األعمار، ومع التقدم  العمر
 في العمر، يستمر الفرد في تعلم المهارات.

 :فالعجز العصبي في بعض أشكال اإلعاقة العقلية والفصام قد يجعل  الحاالت العصبية
من الصعب على الفرد القيام بالسلوك االجتماعي الفعال وتعلمه، وكذلك االهتمام 

 باإلشارات االجتماعية والشخصية، والمباردة بالسلوك المناسب.

 أبعاد المهارات االجتماعية:

نت وفًقا لتباين وجهات نظر الباحثين، تعددت أبعاد المهارات االجتماعية وتباي
 وستعرض الباحثة بعض األبعاد على النحو التالي:

( تصوًرا للمهارات االجتماعية أوضح فيه أنها تشتمل 17-15: 2006قدم ريجيو )
 على ستة أبعاد فرعية، وهي:

ويشير إلى مهارة األفراد على  :Emotional Expressivityالتعبير االنفعالي  -1
غير اللفظي، خاصة فيما يتعلق بإرسال الرسائل االنفعالية، وقدرة الفرد على التخاطب 

 التعبير بدقة عن مشاعره وحالته االنفعالية.
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ويقصد بها القدرة على استقبال  :Emotional Sensitivityالحساسية االنفعالية  -2
وتفسير أشكال التخاطب غير اللفظي مع اآلخرين. ويتسم األفراد ذوو الحساسية االنفعالية 

االنفعالية الصادرة عن اآلخرين، كما أنهم أكثر استثارة  Cuesبالدقة في تفسير الهاديات 
 انفعالًيا بواسطة اآلخرين.

ويقصد به قدرة الفرد على ضبط وتنظيم  :Emotional Controlالضبط االنفعالي  -3
التعبيرات االنفعالية غير اللفظية، وإخفاء انفعاالته ومشاعره تحت قناع معين بما يناسب 

 الموقف االجتماعي الذي يوجد فيه.
ويشير إلى مهارة الفرد وقدرته على  :Social Expressivityالتعبير االجتماعي  -4

المواقف االجتماعية، والحديث بطالقة وكفاءة في  التعبير اللفظي، ومشاركة اآلخرين في
 هذه المواقف.

وتشير إلى قدرة الفرد وحساسيته وفهمه  :Social Sensitivityالحساسية االجتماعية  -5
 وإدراكه للمعايير والقواعد التي تحكم السلوك االجتماعي المقبول.

وحضور الذات  ويتركز على مهارة لعب الدور، :Social Controlالضبط االجتماعي  -6
ويتسم األشخاص المرتفعون في الضبط  Social Self-presentationاجتماعًيا 

االجتماعي بالثقة في النفس، والقيام بأدوار اجتماعية عديدة، والتكيف مع المواقف 
 االجتماعية، والقدرة على تحديد اتجاه ومضمون التخاطب أثناء التفاعل االجتماعي.

( فقد حددت خمسة أبعاد للمهارات االجتماعية، 298-295: 2012أما عبد الحميد )
 وهي:
وهي القدرة على مدح اآلخرين ومجاملتهم، ومساعدتهم والوقوف  العالقات مع األقران: 

 بجاورهم وقت الحاجة، ومشاركتهم الحوار والحديث، والتمتع بالقيادة وروح الفكاهة.
وهي القدرة على التحكم في االنفعاالت، واتباع القواعد والتعاون مع اآلخرين،  إدارة الذات: 

 والقدرة على فض المنازعات وتقبل النقد.
وهي القدرة على إتمام المهام والواجبات، وتنفيذ التعليمات واستغالل  المهارات األكاديمية: 

 وقت الفراغ بطريقة جيدة.
 يمات واإلرشادات واللوائح والقوانين.وهي القدرة على اتباع التعل الطاعة: 
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وهي القدرة على المبادأة بالحوار، وتكوين الصداقات والمشاركة في اللعب،  التوكيدية: 
 والقدرة على التعبير عن المشاعر ، واالشتراك في األنشطة الجماعية.   

 ( أن للمهارات االجتماعية أربعة مكونات رئيسة، وهي:277: 2020وذكرت حليم )
وهي تعبر عن قدرة الفرد على توصيل المعلومات التي يرغب في  مهارات االتصالية:ال 

نقلها لآلخرين كما تتضمن مهارة االنتباه وتلقي الرسائل والمهارات اللفظية وغير اللفظية 
 من اآلخرين.

وهي تلك التي تساعد الفرد على تكوين عالقات وثيقة مع اآلخرين،  المهارات الوجدانية: 
 راب منهم والتعرف عليهم ليصبح الشخص أكثر قبواًل لديهم.واالقت

وتشير إلى قدرة الفرد على التحكم بصورة مرنة في  مهارات الضبط والمرونة االجتماعية: 
 سلوكه اللفظي وغير اللفظي االنفعالي أثناء تفاعله مع مواقف الحياة اليومية مع اآلخرين.

وترتبط بمهارات التعبير عن المشاعر واآلراء والدفاع عن الحقوق  مهارات توكيد الذات: 
 من الجانب الشخصي واالجتماعي واألسري واألخالقي.

وتستخلص الباحثة مما سبق أن تباين أبعاد المهارات االجتماعية في الدراسات والبحوث 
باحثة أبعاد يعزي إلى اختالف طبيعة تلك الدراسات والهدف منها، وعلى ذلك، فقد تبنت ال

المهارات االجتماعية التي قدمها ريجيو والتي تشمل )التعبير االنفعالي، والحساسية االنفعالية، 
والضبط االنفعالي، والتعبير االجتماعي، والحساسية االجتماعية، والضبط االجتماعي( حيث 

االنتباه  أنها األنسب لهدف البحث الحالي وما يتناوله من متغيرات ال سيما اضطراب قصور
 وفرط الحركة.

 دراســـــات سابقــــــة:
: دراسات تناولت اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة:  أوالا

( دراسة هدفت إلى التعرف على بعض الخصائص السلوكية 2012أجرى المصري )
ية الذين يعانون اإليجابية والسلبية التي يتصف بها طالب وطالبات المرحلة الثانوية والجامع

من اضطراب نقص االنتباه، وسمات كاإلبداعية والقيادة والمبادرة والقلق ومقارنتهم بأقرانهم 
وشارك  العاديين، وكذلك معرفة نسب انتشار هذا االضطراب بالنسبة لعينات الدراسة المختلفة؛

دمت الدراسة مقاييس واستخ( طالًبا وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية؛ 303في الدراسة )
، واإلبداعية، إعداد الباحث لقياس اضطراب نقص االنتباه لطالب المرحلتين الثانوية والجامعية
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والقيادة والمبادرة من إعداد الباحث، ومقياس القلق إعداد محمد قاسم عبد هللا؛ وكان من أهم 
إبداعًا وابتكارية من أقرانهم نتائج الدراسة أن ذوي اضطراب نقص االنتباه أكثر قلقًا وأكثر 

العاديين بالنسبة للمستويين التعليميين كما كانوا أقل قيادة ومبادرة، كما تبين أن نسبة انتشار 
 .هذا االضطراب كان أعلى عند اإلناث مقارنة بالذكور في المرحلة الثانوية

إلى فحص العالقة بين أعراض  Simon-Dack et al. (2014)هدفت دراسة و 
اب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة واإلنجاز األكاديمي مع األخذ في اضطر 

( طالًبا وطالبة من طالب الجامعة 610االعتبار بأسلوب التعلم ودوافعه؛ وشارك في الدراسة )
( عاًما؛ واستخدمت الدراسة قائمة 20,41بالواليات المتحدة األمريكية، بمتوسط عمري )

 -صور االنتباه وفرط الحركة، واستبيان لقياس أساليب التعلم )سطحيبأعراض اضطراب ق
عميق(؛ وكان من أهم نتائج الدراسة ارتباط أعراض قصور االنتباه وفرط الحركة بأساليب 
التعلم، حيث اتضح أن طالب الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة يفضلون 

 ك بانخفاض الدافعية لديهم. استخدام أسلوب التعلم السطحي وارتبط ذل
إلى استكشاف الصعوبات التي يواجهها  Kwon et al. (2018)بينما هدفت دراسة 

طالب الجامعات الذين يعانون من أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة؛ وتكونت 
( طالًبا جامعًيا يعانون من أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط 12عينة الدراسة من )

كة؛ واستخدمت الدراسة المقابالت المباشرة وجًها لوجه؛ وكان من أهم نتائج الدراسة أنه الحر 
يمكن تصنيف الصعوبات في الحياة الجامعية إلى أربعة محاور رئيسة وهي: )االفتقار إلى 
الروتين اليومي، وعدم الرضا عن األداء األكاديمي واإلنجاز، وانخفاض المهارات الشخصية، 

 مستمرة(.والمخاوف ال
( دراسة هدفت الكشف عن طبيعة العزو السببي لدى عينة 2019كما أجرى الشهراني )

من ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط والعاديين من طالب الجامعة، وشارك في 
طالب عادي +  148طالبة )منهم  244طالب، و 182طالب وطالبة، بواقع  526الدراسة 

طالبة مصابة( من جامعة بيشة؛ تمثلت أدوات  75ة +طالبة عادي 269طالب مصاب( و) 34
"، ومقياس اضطراب االنتباه (lefcurt)الدراسة في مقياس العزو السببي من إعداد:"ليفكورت 

(؛ وكان من أهم نتائج الدراسة 2010المصحوب بفرط النشاط، تعريب وتقنين وسام القصبي )
 (ADHD) نتباه المصحوب بفرط النشاطوجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في اضطراب اال
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لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة إحصائيا في أبعاد العزو السببي غير المستقر بين الذكور 
عدم وجود فروق دالة إحصائيا -لصالح الذكور،   ADHD واإلناث من طالب الجامعة ذوي 

 لعاديين والطالب ذوي في أبعاد العزو السببي الخارجي والمستقر وغير المستقر بين الطالب ا
ADHD وجود فروق دالة إحصائيا في أبعاد العزو السببي الداخلي بين الطالب العاديين

 لصالح الطالب العاديين. ADHD والطالب ذوي 
إلى معرفة الفروق في االستعداد للكلية  Canu et al. (2020)في حين هدفت دراسة 

رط الحركة والعاديين؛ وشارك في الدراسة لدى طلبة الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وف
( طالًبا وطالبة من طالب الفرقة األولى بالمرحلة الجامعية؛ واستخدمت الدراسة مقياس 2893)

 & Barkley( إعداد CSSالتقدير الذاتي الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة للكبار )
Murphy, 2006اه وفرط الحركة في الطفولة ، ومقياس التقدير الذاتي الضطراب قصور االنتب

(ChSS( ومقياس االستعداد للكلية ،)CRS إعداد )Maitland & Quinn, 2011 ؛ وكان
من أهم نتائج الدراسة أن طالب الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة أقل 

 استعداًدا للكلية من أقرانهم العاديين.
يد العالقة بين اضطراب قصور إلى تحد Henning et al. (2021)وهدفت دراسة 

( 3688االنتباه وفرط الحركة والنجاح األكاديمي لدى طلبة الجامعة؛ وشارك في الدراسة )
طالبة( من طالب الفرقة األولة بالمرحلة الجامعية  2664طالب، و 1024طالًبا وطالبة )

راب قصور للتقدير الذاتي الضط Connersبأونتاريو في كندا؛ واستخدمت الدراسة مقياس 
االنتباه وفرط الحركة لدى البالغين، وتم قياس النجاح األكاديمي من خالل مراجعة السجالت 
األكاديمية الرسمية للطالب؛ وكان من أهم نتائج الدراسة أن الطالب الذين يعانون من اضطراب 

قلة قصور االنتباه وفرط الحركة قد أظهروا انخفاض في معدل النجاح األكاديمي يرجع إلى 
 التحصيل األكاديمي.

 ثانياا: دراسات تناولت اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والكفاءة الذاتية:
( دراسة هدفت إلى معرفة الفروق بين ذوي صعوبات االنتباه 2009أجرى الرشيدي )

وفرط النشاط وأقرانهم العاديين في الشعور بالكفاءة الذاتية األكاديمية: وشارك في الدراسة 
من ذوي صعوبات االنتباه مع  57( طالًبا وطالبة من طالب الصف السادس المتوسط )109)

لعاديين(؛ واستخدمت الدراسة اختبار الذكاء غير اللغوي )إعداد كمال من ا 52فرط النشاط، و
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(، والمقياس الفرعي لصعوبات االنتباه لمقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات 1998مرسي، 
(، ومقياس الشعور بالكفاءة الذاتية األكاديمية )إعداد 2007التعلم )إعداد فتحي الزيات، 

دراسة وجود فروق دالة بين الطالب ذوي صعوبات االنتباه الباحث(؛ وكان من أهم نتائج ال
وفرط النشاط وأقرانهم العاديين في الشعور بالكفاءة الذاتية األكاديمية في اتجاه الطلبة العاديين، 
واختالف بروفيل الشعور بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدى ذوي صعوبات االنتباه وفرط النشاط 

 عنه لدى العاديين.
فحص معتقدات الكفاءة الذاتية للتعلم المنظم  Major et al. (2013)دراسة  وحاولت

ذاتًيا لدى المراهقين ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأقرانهم العاديين؛ وشارك في 
إناث(،  13ذكور،  18( مراهًقا من ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة )31الدراسة )

( عاًما؛ 18-13إناث( تتراوح أعمارهم ما بين ) 14ذكور، و17) ( مراهًقا عادًيا31و)
واستخدمت الدراسة مقاييس للكفاءة الذاتية وأعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة؛ 
وكان من أهم نتائج الدراسة أن عينة اإلناث من ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة 

 مقارنة بالعاديين. قد أظهرن مستوى أقل من الكفاءة الذاتية
بدراسة هدفت إلى المقارنة بين الطالب ذوي اضطراب  Almasi (2016)كما قام 

( 102قصور االنتباه وفرط الحركة وأقرانهم العاديين في الكفاءة الذاتية؛ وشارك في الدراسة )
 ( طالًبا من ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط60طالًبا بالصف الثاني والثالث الثانوي، )

( طالًبا عادًيا؛ واستخدمت الدراسة مقياس قصور االنتباه وفرط الحركة، ومقياس 60الحركة، و)
الكفاءة الذاتية؛ وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق دالة في الكفاءة الذاتية لدى كل من 

 الطالب ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأقرانهم العاديين.
إلى معرفة العالقة بين الكفاءة الذاتية والوظائف  Sperry (2021)وهدفت دراسة 

التنفيذية واضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة واالتجاه نحو التعليم االلكتروني؛ وشارك في 
إناث( من طالب الجامعة؛ واستخدمت الدراسة  45ذكور، و 6( طالًبا وطالبة )51الدراسة )

ستبيان الكفاءة الذاتية، واستبيان حول خبرة الطالب في استبيان مهارات الوظائف التنفيذية، وا
التعلم االلكتروني كما تم سؤال المشاركين عما إذا كان قد سبق تشخيصهم باضطراب قصور 
االنتباه وفرط الحركة في وقت سابق؛ وكان من أهم نتائج الدراسة أن الطالب ذوي اضطراب 

 اءة الذاتية من أقرانهم العاديين.قصور االنتباه وفرط الحركة كانوا أقل في الكف
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دراسة هدفت إلى اكتشاف الكفاءة الذاتية والتوافق االنفعالي  Jose (2021)كما أجرى 
واالجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأقرانهم 

ي اضطراب قصور من ذو  40( بالصف الثامن والتاسع )80العاديين؛ وشارك في الدراسة )
من العاديين(؛ واستخدمت الدراسة استبيان الكفاءة الذاتية، ومقياس  40االنتباه وفرط الحركة، و

التوافق االنفعالي واالجتماعي "نسخة المعلمين"، وتم تحديد الطالب ذوي قصور االنتباه وفرط 
فروق دالة في كل  الحركة بالرجوع إلى سجالتهم المدرسية؛ وكان من أهم نتائج الدراسة وجود

من الكفاءة الذاتية والتوافق االنفعالي واالجتماعي بين الطالب ذوي اضطراب قصور االنتباه 
 وفرط الحركة وأقرانهم العاديين.

 ثالثاا: دراسات تناولت اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والمهارات االجتماعية:
 االجتماعية المهارات بين قةالعال معرفة( بدراسة هدفت إلى 2013قامت أبو زيد )

واالندفاعية؛  الزائد بالنشاط المصحوب الزائد بالنشاط االنتباه المصحوب قصور واضطراب
 من يعانون  ممن االبتدائية المرحلة أطفال من وطفلة طفاًل 100 من الدراسة عينة وتكونت

 – 9 بين أعمارهم وتراوحت واالندفاعية، الزائد المصحوب بالنشاط االنتباه قصور اضطراب
 بالنشاط المصحوب االنتباه قصور اضطراب بطارية تشخيص األدوات وشملت سنة؛ 12

االجتماعية  المهارات ومقياس (؛2012)ومحمود الطنطاوي  سليمان الرحمن إعداد/عبد الزائد
 االجتماعية المهارات بين سالبة ارتباطية عالقة وجود عن الدراسة نتائج وكشفت (؛إعدادالباحثة)

 واالندفاعية. بالنشاط المصحوب االنتباه قصور واضطراب
( في دراستها اإلجابة عن التساؤالت التالية: هل توجد عالقة 2013وحاولت عز الدين )

إرتباطية بين المهارات االجتماعية ونقص االنتباه وفرط النشاط لدى األطفال؟ وما هو تأثير 
( طفال وطفلة تم 200لعالقة؟؛ بلغ عدد أفراد العينة )نوع الجنس )ذكور/إناث( على تلك ا

؛ وقامت  ADHD( طفال وطفلة من هؤالء األطفال يعانون من100اختبارهم بشكل عشوائي )
الباحثة ببناء مقياس تقدير المربيات والمعلمات للمهارات االجتماعية لدى األطفال، كما 

؛ وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة استخدمت مقياس لقياس نقص االنتباه والنشاط الزائد
وجود عالقة ارتباطية بين نقص االنتباه والنشاط الزائد والمهارات االجتماعية، ووجود فروق 

في المهارات االجتماعية لصالح اإلناث، ووجود فروق   ADHDبين الذكور واإلناث من أطفال
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ضي النشاط لصالح منخفضي في المهارات االجتماعية بين األطفال مرتفعي النشاط ومنخف
 النشاط.

دراسة هدفت إلى تقييم اكتساب المهارات االجتماعية  Aduen et al. (2018)وأجرى 
( طفاًل تتراوح 70لدى األطفال ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة؛وشارك في الدراسة )

نتباه وفرط ( طفاًل من ذوي اضطراب قصور اال47( عاًما، منهم )12-8أعمارهم ما بين )
( طفاًل عادًيا؛ واستخدمت الدراسة قائمة المهارات االجتماعية والمقابالت شبه 23الحركة، و)

المنتظمة مع األطفال وأولياء أمورهم لتحديد األطفال ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط 
اإلصدار  -الحركة من خالل معايير التشخيص الواردة في الدليل التشخيصي اإلحصائي

مس؛ وكان من أهم نتائج الدراسة أن األطفال ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة الخا
 قد أظهروا عجًزا في األداء االجتماعي مقارنة بأقرانهم من العاديين.

تحديد  ،Abrahão & Elias (2021)وكان من أهم أهداف الدراسة التي قام بها 
ء األكاديمي لألطفال المصابين باضطراب المهارات االجتماعية والمشاكل السلوكية واألدا

( طالًبا في التعليم االبتدائي )بمتوسط 43قصور االنتباه وفرط الحركة؛ وشارك في الدراسة )
( من أولياء األمور )بمتوسط 43(، و)1,5سنوات، وانحراف معياري= 9,6عمري=
، 43,1( معلًما )بمتوسط عمري= 38(، و)7,6سنة، وانحراف معياري=  39,1عمري=

(؛ واستخدمت الدراسة قائمة المهارات االجتماعية، ومقياس كونرز 8,4وانحراف معياري= 
لتشخيص اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة؛ وكان من أهم نتائج الدراسة أن الطالب 
المصابين باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة قد حصلوا على درجات أقل في المهارات 

 االجتماعية.

 على الدراسات السابقة:تعقيب 
 بالنظر إلى الدراسات السابقة التي تم عرضها يتضح ما يلي:

  التي تناولت  -في حدود اطالع الباحثة–محدودية الدراسات العربية وقلة الدراسات األجنبية
 اضطراب قصوراالنتباه وفرط الحركة لدى فئة طلبة الجامعة.

 األول إلى التعرف على خصائص  هدفت بعض الدراسات التي تم عرضها في المحور
طلبة الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والصعوبات التي تواجههم، 



 
 

 

 

) 114) 

 د / أمساء حممد السيد لطفي

 2022 إبريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

وهدفت دراسات أخرى إلى معرفة العالقة بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وبعض 
 Canu et al. (2020)المتغيرات كاإلنجاز والنجاح األكاديمي، في حين هدفت دراسة 

لى معرفة الفروق في االستعداد للكلية لدى طلبة الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه إ
 وفرط الحركة والعاديين.

  هدفت جميع دراسات المحور الثاني إلى اكتشاف الفروق في الكفاءة الذاتية بين الطالب
 ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأقرانه العاديين.

  المحور الثالث إلى تحديد العالقة بين اضطراب قصور االنتباه هدفت بعض الدراسات في
وفرط الحركة والمهارات االجتماعية، وهدفت دراسات أخرى إلى معرفة الفروق في المهارات 

 االجتماعية بين الطالب ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأقرانه العاديين.
 ( فرًدا، وتباينت 3688-12تراوحت أعداد المشاركين في الدراسات التي تم عرضها ما بين )

الفئات العمرية التي تناولتها الدراسات السابقة، ففي حين ركزت راسات المحور األول على 
فئة طالب الجامعة، إال أن معظم دراسات المحورين الثاني والثالث قد ركزت على طالب 

التي أجريت  Sperry (2021)دراسة األساسي والمرحلة الثانوية فيما عدا مراحل التعليم 
 على طلبة الجامعة.

  تنوع األدوات والمقاييس المستخدمة لقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى فئة
مثل مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط، تعريب وتقنين وسام طلبة الجامعة 

ومقياس التقدير الذاتي الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة للكبار  ،(2010القصبي )
(CSS إعداد )Barkley & Murphy, 2006 ومقياس ،Conners  للتقدير الذاتي

 الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى البالغين.
 .اعتمدت جميع الدراسات التي تم عرضها على المنهج الوصفي 
 ا يتعلق بالفروق في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة تضارب نتائج الدراسات فيم

إناث(،  ففي حين تؤكد نتائج بعض الدراسات  -لدى طلبة الجامعة وفًقا للنوع )ذكور
( أن الفروق في اتجاه اإلناث، إال أن دراسات أخرى كدراسة 2019كدراسة الشهراني )

Yáñez-Téllez et al. (2021) لذكور.تؤكد أن الفروق في اتجاه ا 
  تناولت العالقة بين اضطراب قصور  -في حدود اطالع الباحثة–عدم وجود دراسة واحدة

االنتباه وفرط الحركة وكل من الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة، 
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وكذلك معرفة الفروق في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة 
 حضر(. -إناث(، ومحل اإلقامة )ريف -رباختالف النوع )ذكو 

وقد استفادت الباحثة من الدراسات والبحوث السابقة في تحديد متغيرات البحث الحالي، 
 وكذلك تحديد منهج البحث واألدوات المستخدمة فيه ومواصفات المشاركين به.

 فروض البحث:
الحركة لدى يوجد مستوى متوسط دال إحصائًيا الضطراب قصور االنتباه وفرط  -1

 المشاركين في البحث.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والكفاءة  -2

 الذاتية لدى طلبة الجامعة.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والمهارات  -3

 االجتماعية لدى طلبة الجامعة.
قصور االنتباه وفرط الحركة من خالل الكفاءة الذاتية والمهارات  يمكن التنبؤ باضطراب -4

 االجتماعية لدى طلبة الجامعة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة الجامعة على أبعاد مقياس  -5

إناث(،  -اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية باختالف النوع )ذكور
 حضر(. -يفومحل اإلقامة )ر 

 إجراءات البحث:
: منهج البحث:   أوالا

اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي االرتباطي المقارن وذلك ألنه أنسب منهج 
 لتحقيق أهداف البحث.

 ثانياا: المشاركون في البحث:

( طالًبا وطالبة 240شارك في البحث االستطالعي ) المشاركون في البحث االستطالعي: ]أ[
( عاًما، 22 -18طالبة( بكليات جامعة األزهر، وتتراوح أعمارهم ما بين ) 120طالًبا، و 120)



 
 

 

 

) 116) 

 د / أمساء حممد السيد لطفي

 2022 إبريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

أدوات البحث، إلى جانب التحقق من الخصائص  مالئمةوذلك بهدف الوقوف على مدى 
 السيكومترية لها.

( طالًبا وطالبة 600في البحث األساسي )شارك  ]ب[ املشاركون يف البحث األساسي:
طالبة( بكليات جامعة األزهر، ممن ينتمون للفرق الدراسية األربع بكلية  300طالًبا، و 300)

الهندسة بالقاهرة، وكلية التربية بنين بالقاهرة، وكلية الدراسات اإلنسانية بنات بالقاهرة، وكلية 
( 20,5( عاًما بمتوسط عمري قدره )22 -18بين ) الصيدلة بنات بالقاهرة، وتتراوح أعمارهم ما

( 1م. ويوضح جدول )2021/2022(، وذلك بالعام الجامعي 1,56وانحراف معياري قدره )
 .توزيع المشاركين في البحث األساسي وفًقا للنوع ومحل اإلقامة

 (1جدول )
ا للنوع ومحل اإلقامة  توزيع المشاركين في البحث األساسي وفقا

 محل اإلقامة وعالن المتغير
 حضر ريف إناث ذكور

 284 316 300 300 العدد

 ثالثاا: أدوات البحث:
 مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة "لدى طلبة الجامعة" )إعداد الباحثة(: (1)

 مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لطلبة الجامعةقامت الباحثة بإعداد 
اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة نظًرا لمحدودية وجود مقاييس في البيئة العربية لقياس 

، وحتى يتناسب مع طبيعة البحث الحالي -في حدود اطالع الباحثة– لدى طلبة الجامعة
 والهدف منه وخصائص المشاركين فيه. وقد مر إعداد المقياس بالخطوات التالية:

 :اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى وهو قياس أبعاد  تحديد الهدف من المقياس
 )متمثلة في قصور االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية(. طلبة الجامعة

 التي  -المتاحة–والبحوث السابقة  االطالع على بعض األطر النظرية والتراث السيكولوجي
اضطراب قصور االنتباه تناولت اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة بصفة عامة، و 

لدى طلبة الجامعة بصفة خاصة، والرجوع إلى الدليل التشخيصي اإلحصائي وفرط الحركة 
اإلصدار الخامس، وبعض المقاييس العربية واألجنبية التي اُعدت  -لالضطرابات العقلية
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لقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، وذلك لالستفادة منها في بناء المقياس 
Kessler et al. (2007 ،)الي وتحديد أبعاده وصياغة عباراته، ومنها مقياس الح

(، ومقياس المصري 2010(، ومقياس القصبي )2010) .Spencer et alومقياس 
(2012.) 
 :( عبارة موزعة على 30تكون المقياس في صورته األولية من ) صياغة عبارات المقياس

ت لكل بعد، وتشير الدرجة المرتفعة إلى معاناة ( عبارا10ثالثة أبعاد بالتساوي بمعدل )
الطالب الجامعي من اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، وفيما يلي تعريف أبعاد 

 المقياس:
 :قصور االنتباه: يتمثل في مدى معاناة الطالب الجامعي من صعوبات في  البعد األول

نية طويلة، وتنظيم المهام اليومية بدء المهام المطلوبة منه، والحفاظ على التركيز لفترة زم
والتخطيط الجيد، والقيام بأكثر من عمل في وقت واحد، واالنتقال من مهمة إلى أخرى، 
وكذلك الشرود أثناء أداء األنشطة، ونسيان األشياء الضرورية، وتجنب األعمال التي 

 تتطلب التركيز، والتسويف. 
 :ناة الطالب الجامعي من الحركة المستمرة فرط الحركة: يتمثل في مدى معا البعد الثاني

غير الهادفة، والشعور بالقلق المفرط، وعدم القدرة على االستقرار في مكان واحد، وإحداث 
الفوضى والضجيج، والميل إلى أداء األنشطة التي تتطلب مجهوًدا بدنًيا كبيًرا، وإرهاق 

تحدث المستمر دون ملل، والتملل اآلخرين بنشاطه الزائد، ومخالفة التعليمات واألنظمة، وال
 أثناء الجلوس وترك مكانه أثناء المحاضرات دون سبب.

 :االندفاعية: تتمثل في قيام الطالب الجامعي بالتصرف دون تفكير، واتخاذ  البعد الثالث
قرارات مهمة دون مراعاة العواقب، وعدم الصبر، والتهور، ومقاطعة اآلخرين أثناء الحديث، 

الدور، والتسرع في اإلجابة عن األسئلة الموجهة إليه، والرغبة في الحصول  وصعوبة انتظار
على نتائج سريعة للمهام التي يقوم بها، وصعوبة إنهاء المهام واالنتقال من نشاط إلى آخر 

 دون إتمام األول.
 :فقد تم وضع ثالثة بدائل لإلجابة على العبارات  تحديد أسلوب االستجابة على المقياس

 أبًدا(. -أحياًنا -ائًماوهي )د
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 :حيث يحصل الطالب على )ثالث درجات( لالستجابة  إعداد مفتاح لتصحيح المقياس
)دائًما(، و)درجتين( لالستجابة )أحياًنا(، و)درجة واحدة( لالستجابة )أبًدا( وذلك بالنسبة 

، 12، 7للعبارات الموجبة، وُتعكس تلك الدرجات بالنسبة للعبارات السالبة وهي أرقام )
19 ،23 ،25 ،28.) 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
: الصدق:  أوالا

قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية على عدد من  صدق المحكمين:
المتخصصين في علم النفس وذلك للحكم على صالحية عبارات المقياس ومدى مالئمتها لما 
وضعت لقياسه من خالل إبداء آرائهم في دقة وسالمة صياغة فقرات المقياس مع حذف أو 

 ًبا من فقرات، وقد تم اإلبقاء على العبارات التي اتفق عليها المحكمون إضافة ما يرونه مناس
 ، كما تم إجراء التعديالت المقترحة.(%100 -80بنسبة تراوحت ما بين )

 الصدق العاملي:
تم حساب التحليل العاملي لمصفوفة االرتباط بطريقة المكونات األساسية، وتم تدوير 

"، وقد أسفر التحليل Varimaxمتعامًدا باستخدام طريقة الفاريماكس "العوامل المستخرجة تدويًرا 
العاملي عن وجود ثالثة عوامل الجذر الكامن لكل منهم أكبر من الواحد الصحيح، ويوضح 

( العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير المتعامد لعبارات مقياس اضطراب 2جدول )
 (.240قصور االنتباه وفرط الحركة )ن=

 
 
 
 
 
 
 
 



 م
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( العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير المتعامد لعبارات مقياس اضطراب قصور االنتباه 2جدول )
 (240وفرط الحركة )ن=

 م
نسب  تشبعات العوامل

 م الشيوع
نسب  تشبعات العوامل

 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول الشيوع
1 0,620   0,394 16 0,638   0,478 
2  0,518 0,387 0,398 17  0,380  0,275 
3 0,310  0,473 0,315 18 0,419  0,419 0,262 
4 0,638   0,434 19    0,118 
5  0,490  0,312 20  0,499  0,274 
6 0,451  0,516 0,363 21   0,497 0,376 
7 0,511   0,354 22 0,470   0,262 
8  0,381  0,156 23  0,685  0,497 
9  0,333 0,499 0,305 24  0,348 0,421 0,347 

10 0,671   0,477 25 0,534   0,300 
11  0,590  0,436 26  0,348  0,503 
12   0,633 0,409 27  0,380 0,622 0,463 
13 0,472  0,424 0,319 28 0,621   0,429 
14  0,317  0,265 29  0,519  0,288 
15   0,522 0,304 30    0,115 

 10,173 1,680 2,309 6,184 الجذر الكامن 
 33,909 5,600 7,696 20,613 نسبة التباين

 ( ما يلي:2يتضح من جدول )
هناك عبارات تشبعت على أكثر من عامل، وتم األخذ بالتشبع األكبر قيمة، وهي العبارات  -

 (. 27 -24 -18 -13 -9 -6 -3 -2أرقام )
( عبارات تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 9تشبعت عليه ) العامل األول: -

 (، وجميع هذه العبارات تنتمي إلى بعد "قصور االنتباه".%20,613( بنسبة تباين )6,184)
( عبارات تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 10تشبعت عليه ) العامل الثاني: -

 (، وجميع هذه العبارات تنتمي إلى بعد "فرط الحركة".%7,696( بنسبة تباين )2,309)



 
 

 

 

) 120) 

 د / أمساء حممد السيد لطفي

 2022 إبريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

( عبارات تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 9تشبعت عليه ) العامل الثالث: -
 (، وجميع هذه العبارات تنتمي إلى بعد "االندفاعية".%5,600( بنسبة تباين )1,680)

( 30(، و)19ئًيا، وهما العبارتان رقما )هناك عبارتان لم يكن لهما أي تشبعات دالة إحصا -
 ( عبارة. 28ولذا تم حذفهما، وبالتالي أصبح عدد عبارات المقياس بعد التحليل العاملي )

وتؤكد هذه النتيجة على الصدق العاملي للمقياس حيث تشبعت العبارات على العوامل 
 التي تنتمي إليها وهو ما يعزز الثقة في المقياس.

 الثبات:ثانياا: 
تم حساب ثبات المقياس عن طريق معامل ثبات ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية 

براون، ومعادلة جتمان لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة  -باستخدام كل من معادلة سبيرمان
 (.3الكلية للمقياس. والنتائج كما هي موضحة في جدول )

رعية والدرجة الكلية لمقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة معامالت الثبات لألبعاد الف (3جدول )
 (240)ن= 

 جتمان براون  -سبيرمان ألفا كرونباخ األبعاد م
 0,749 0,759 0,793 قصور االنتباه 1
 0,813 0,815 0,827 فرط الحركة 2
 0,739 0,745 0,759 االندفاعية 3
 0,746 0,751 0,754 الدرجة الكلية -

الجدول السابق أن معامالت الثبات كلها مرتفعة وتشير إلى ثبات المقياس يتضح من 
 وصالحيته لالستخدام في البحث الحالي.

 ثالثاا: االتساق الداخلي:

تم حساب االتساق الداخلي لعبارات المقياس بحساب  االتساق الداخلي للعبارات: -أ
(، والنتائج كما 240معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد )ن= 

 جاءت في الجدول التالي:
 
 
 



 م

 

 

) 121) 

 2022 إبريل ، 2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 
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 (4جدول )
معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد بمقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى 

 (240طلبة الجامعة )ن=
 االندفاعية فرط الحركة قصور االنتباه

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0,577** 2 0,528** 3 0,551** 
4 0,640** 5 0,366** 6 0,613** 
7 0,611** 8 0,499** 9 0,533** 
10 0,635** 11 0,586** 12 0,460** 
13 0,391** 14 0,152* 15 0,516** 
16 0,689** 17 0,430** 18 0,582** 
 **0,615 21 **0,476 20 تم حذفها سابًقا 19
22 0,531** 23 0,360** 24 0,440** 
25 0,161* 26 0,425** 27 0,704** 
 تم حذفها سابًقا 30 **0,523 29 **0,597 28

 0,124(= 0,05* دال عند مستوى )                 0,163(= 0,01عند مستوى )** دال 
( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 4يتضح من جدول )

( مما يدل 0,01( أو )0,05للبعد الذي تنتمي إليه قيم دالة إحصائًيا إما عند مستوى داللة )
 على االتساق الداخلي لعبارت المقياس.

تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية للمقياس مع  االتساق الداخلي لألبعاد: -ب
( معامالت االرتباط بين 5بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للمقياس، ويوضح جدول )

األبعاد الفرعية للمقياس مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لمقياس اضطراب قصور 
 (.240االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة )ن=
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 (5جدول )
معامالت االرتباط بين األبعاد مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لمقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط 

 (240الحركة لدى طلبة الجامعة )ن=

 الدرجة الكلية االندفاعية فرط الحركة قصور االنتباه األبعاد

    - قصور االنتباه

   - **0,363 فرط الحركة

  - **0,553 **0,597 االندفاعية

 - **0,886 **0,751 **0,815 الدرجة الكلية

( أن قيم معامالت االرتباط بين األبعاد مع بعضها البعض ومع 5يتضح من جدول )
الدرجة الكلية لمقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة تراوحت ما 

(، مما يشير إلى 0,01إحصائًيا عند مستوى داللة )(، وهي قيم دالة 0,886( و)0,363بين )
 االتساق الداخلي ألبعاد المقياس.

 :( عبارة، وذلك 28تكون المقياس في صورته النهائية من ) الصورة النهائية للمقياس
بعد حساب الخصائص السيكومترية وحذف العبارات التي لم يثبت صدقها، ويوضح 

( توزيع العبارات على أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة 6جدول )
 )الصورة النهائية(.

 (6جدول )
 راب قصور االنتباه وفرط الحركة )الصورة النهائية(توزيع العبارات على أبعاد مقياس اضط

 المجموع أرقام العبارات األبعاد م
 9 27، 24، 21، 16، 13، 10، 7، 4، 1 قصور االنتباه 1
 10 28، 25، 22، 19، 17، 14، 11، 8، 5، 2 فرط الحركة 2
 9 26، 23، 20، 18، 15، 12، 9، 6، 3 االندفاعية 3

السابق وجود خط تحت بعض العبارات، وهي تلك العبارات السالبة ُيالحظ في الجدول 
التي يتم تصحيحها بطريقة عكسية بحيث ُتعطى )درجة واحدة( لالستجابة )دائًما(، و)ثالث 

 (.28(، وأقل درجة )84درجات( لالستجابة )أبًدا(، وبذلك تكون أعلى درجة على المقياس )
 



 م
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 الجامعة" )إعداد الباحثة(:مقياس الكفاءة الذاتية "لدى طلبة  (2)

قامت الباحثة بإعداد مقياس الكفاءة الذاتية لدى مرضى لدى طلبة الجامعة حتى 
يتناسب مع طبيعة البحث الحالي والهدف منه وخصائص المشاركين فيه. وقد مر إعداد 

 المقياس بالخطوات التالية:
 :الجامعة )متمثلة في  وهو قياس الكفاءة الذاتية لدى طلبة تحديد الهدف من المقياس

 البعد الشخصي، والبعد األكاديمي، والبعد االجتماعي(.
  المتاحة–االطالع على بعض األطر النظرية والتراث السيكولوجي والبحوث السابقة- 

التي تناولت الكفاءة الذاتية، وبعض المقاييس التي اُعدت لقياس الكفاءة الذاتية وذلك 
س الحالي وتحديد أبعاده وصياغة عباراته، ومنها مقياس لالستفادة منها في بناء المقيا

(، ومقياس النوافلة 2020(، ومقياس العزام )2016(، ومقياس الفقراء )2012أبو غالي )
(2020.) 

  :( عبارة موزعة 30تكون المقياس في صورته األولية من )صياغة عبارات المقياس
بعد، وتشير الدرجة المرتفعة إلى  ( عبارات لكل10على ثالثة أبعاد بالتساوي، بمعدل )

 ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية لدى الطالب الجامعي، وفيما يلي تعريف أبعاد المقياس:
 :يتمثل في مدى إدراك الطالب الجامعي لقدراته وإمكاناته المتعلقة بإدارة  البعد الشخصي

كفاءة مع الضغوط ذاته والسيطرة على مشاعره وأداء األعمال المطلوبة منه والتعامل ب
الحياتية والتخلص من األفكار السيئة واتخاذ القرارات دون تردد، وتقبل الذات، والتمسك 

 بالمبادئ والدفاع عنها، ووضع األهداف وااللتزام بتحقيقها، وعدم االستسالم بسهولة.
 :يتمثل في مدى إدراك الطالب الجامعي لقدراته وإمكاناته المتعلقة  البعد األكاديمي

المشاركة الفعالة في المهام األكاديمية والحرص على حضور المحاضرات بانتظام، ب
وإنجاز المهام الدراسية بدقة وتنظيم أوقات المذاكرة وااللتزام بجدول محدد، والتغلب على 
المشكالت الدراسية، وترتيب المهام األكاديمية، والمثابرة أثناء مطالعة الكتب الجامعية، 

 يرات مرتفعة.والحصول على تقد
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 :يتمثل في مدى إدراك الطالب الجامعي لقدراته وإمكاناته المرتبطة  البعد االجتماعي
بالمشاركة في المهام التفاعلية االجتماعية الالزمة لبدء العالقات الشخصية وتكوين 
صداقات جديدة والحفاظ عليها وكسب محبة اآلخرين والتسامح معهم وتقديم المساعدة 

المتبادلة مع األصدقاء، والمشاركة في األنشطة االجتماعية، وتقبل اختالف لهم، والثقة 
 اآلخرين.

 :فقد تم وضع ثالثة بدائل لإلجابة على العبارات  تحديد أسلوب االستجابة على المقياس
 ال(. -إلى حد ما -وهي )نعم

 :حيث يحصل الطالب على )ثالث درجات( لالستجابة  إعداد مفتاح لتصحيح المقياس
عم(، و)درجتين( لالستجابة )إلى حد ما(، و)درجة واحدة( لالستجابة )ال( وذلك بالنسبة )ن

، 6، 5، 4للعبارات الموجبة، وُتعكس تلك الدرجات بالنسبة للعبارات السالبة وهي أرقام )
10 ،14 ،16 ،18 ،20 ،21 ،26 ،27 ،28 .) 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
: الصدق:  أوالا

 صدق المحكمين:
قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية على عدد من المتخصصين في علم 
النفس وذلك للحكم على صالحية عبارات المقياس ومدى مالئمتها لما وضعت لقياسه من 
خالل إبداء آرائهم في دقة وسالمة صياغة فقرات المقياس مع تعديل ما يرونه مناسًبا من 

 -80بنسبة تراوحت ما بين ) لعبارات التي اتفق عليها المحكمون فقرات، وقد تم اإلبقاء على ا
 (، كما تم إجراء التعديالت المقترحة.100%

 الصدق العاملي:
تم حساب التحليل العاملي لمصفوفة االرتباط بطريقة المكونات األساسية، وتم تدوير 

"، وقد أسفر التحليل Varimaxالعوامل المستخرجة تدويًرا متعامًدا باستخدام طريقة الفاريماكس "
العاملي عن وجود ثالثة عوامل الجذر الكامن لكل منهم أكبر من الواحد الصحيح، ويوضح 

( العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير المتعامد لعبارات مقياس الكفاءة الذاتية 7جدول )
 (.240)ن=

 



 م
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 ( 7جدول )
 (240المتعامد لعبارات مقياس الكفاءة الذاتية )ن=العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير 

 م
نسب  تشبعات العوامل

 م الشيوع
نسب  تشبعات العوامل

 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول الشيوع

1 0,56  0,30 0,323 16 0,55   0,388 
2  0,54  0,351 17 0,35 0,52  0,357 
3   0,69 0,514 18  0,36 0,47 0,397 
4 0,45 0,43  0,286 19 0,54   0,358 
5  0,67 0,53 0,513 20  0,64 0,36 0,461 
6   0,49 0,286 21   0,60 0,389 
7 0,51 0,42  0,320 22 0,55   0,311 
8  0,59 0,35 0,478 23 0,53 0,64  0,509 
9    0,131 24   0,45 0,271 
10 0,40   0,213 25 0,61 0,57  0,526 
11  0,60  0,435 26  0,51 0,45 0,330 
12  0,33 0,52 0,303 27  0,43 0,50 0,333 
13 0,66 0,46  0,491 28 0,71   0,531 
14  0,66  0,519 29  0,41  0,254 
15   0,37 0,147 30   0,580 0,374 

 
 11,097 1,679 2,228 7,190 الجذر الكامن
 36,993 5,598 7,428 23,967 نسبة التباين

 ( ما يلي:7يتضح من جدول )
هناك عبارات تشبعت على أكثر من عامل، وتم األخذ بالتشبع األكبر قيمة، وهي العبارات  -

 (. 27 -26 -25 -23 -20 -18 -17 -13 -12 -8 -7 -5 -4 -1أرقام )
( عبارات تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 10تشبعت عليه ) العامل األول: -

 (، وجميع هذه العبارات تنتمي إلى البعد الشخصي.%23,967بنسبة تباين )( 7,190)
( عبارات تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 10تشبعت عليه ) العامل الثاني: -

 (، وجميع هذه العبارات تنتمي إلى البعد األكاديمي.%7,428( بنسبة تباين )2,228)
بارات تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها ( ع9تشبعت عليه ) العامل الثالث: -

 (، وجميع هذه العبارات تنتمي إلى البعد االجتماعي.%5,598( بنسبة تباين )1,679)
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( لذا تم حذفها، 9هناك عبارة لم يكن لها أي تشبعات دالة إحصائًيا، وهي العبارة رقم ) -
 ( عبارة. 29املي )وبالتالي أصبح عدد عبارات المقياس بعد التحليل الع

وتؤكد هذه النتيجة على الصدق العاملي للمقياس حيث تشبعت العبارات على العوامل 
 التي تنتمي إليها وهو ما يعزز الثقة في المقياس.

 ثانياا: الثبات:
تم حساب ثبات المقياس عن طريق معامل ثبات ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية 

براون، ومعادلة جتمان لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة  -سبيرمانباستخدام كل من معادلة 
 (.8الكلية للمقياس. والنتائج كما هي موضحة في جدول )

 (8جدول )
 (240معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية )ن= 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات كلها مرتفعة وتشير إلى ثبات المقياس 
 وصالحيته لالستخدام في البحث الحالي.

 االتساق الداخلي:ثالثاا: 

تم حساب االتساق الداخلي لعبارات المقياس بحساب  االتساق الداخلي للعبارات: -أ
(، والنتائج كما 240معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد )ن=

 جاءت في الجدول التالي:
 
 
 
 
 

 جتمان براون  -سبيرمان ألفا كرونباخ األبعاد م
 0,772 0,756 0,799 الشخصيالبعد  1
 0,749 0,763 0,780 البعد األكاديمي 2
 0,793 0,819 0,836 البعد االجتماعي 3
 0,756 0,789 0,817 الدرجة الكلية -



 م
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 ( 9جدول )
 (240بمقياس الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة )ن=معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد 

 البعد االجتماعي البعد األكاديمي البعد الشخصي
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0,545** 2 0,510** 3 0,393** 
4 0,516** 5 0,661** 6 0,585** 
 تم حذفها سابًقا 9 **0,670 8 **0,610 7
10 0,386** 11 0,563** 12 0,508** 
13 0,569** 14 0,702** 15 0,477** 
16 0,639** 17 0,567** 18 0,405** 
19 0,607** 20 0,616** 21 0,629** 
22 0,390** 23 0,664** 24 0,559** 
25 0,662** 26 0,562** 27 0,519** 
28 0,628** 29 0,454** 30 0,532** 

 0,124(= 0,05* دال عند مستوى )                 0,163(= 0,01** دال عند مستوى )

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 9يتضح من جدول )
(، مما يشير إلى االتساق 0,01للبعد الذي تنتمي إليه هي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

 المقياس.الداخلي لعبارات 

تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية للمقياس مع  االتساق الداخلي لألبعاد: -ب
( معامالت االرتباط بين 10بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للمقياس، ويوضح جدول )

األبعاد الفرعية للمقياس مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية 
 (.240لدى طلبة الجامعة )ن=
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 ( 10جدول )
 معامالت االرتباط بين األبعاد مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية 

 (240لدى طلبة الجامعة )ن=
 الدرجة الكلية البعد االجتماعي البعد األكاديمي البعد الشخصي األبعاد

    - البعد الشخصي

   - **0,694 البعد األكاديمي

  - **0,546 **0,568 البعد االجتماعي

 - **0,799 **0,890 **0,880 الدرجة الكلية

( أن قيم معامالت االرتباط بين األبعاد مع بعضها البعض ومع 10يتضح من جدول )
(، 0,890( و)0,546الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة تراوحت ما بين )

(، مما يشير إلى االتساق الداخلي ألبعاد 0,01)وهي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
 المقياس.

 :( عبارة، وذلك بعد 29تكون المقياس في صورته النهائية من ) الصورة النهائية للمقياس
حساب الخصائص السيكومترية وحذف العبارات التي لم يثبت صدقها، ويوضح جدول 

 ( توزيع العبارات على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية )الصورة النهائية(.11)
 (11جدول )

 لصورة النهائية(توزيع العبارات على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية )ا
 المجموع أرقام العبارات األبعاد م
 10 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 7، 4، 1 البعد الشخصي 1
 10 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 8، 5، 2 البعد األكاديمي 2
 9 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 6، 3 البعد االجتماعي 3

العبارات، وهي تلك العبارات السالبة ُيالحظ في الجدول السابق وجود خط تحت بعض 
التي يتم تصحيحها بطريقة عكسية بحيث ُتعطى )درجة واحدة( لالستجابة )نعم(، و)ثالث 

 (.29(، وأقل درجة )87درجات( لالستجابة )ال(، وبذلك تكون أعلى درجة على المقياس )
 
 



 م
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 (:2006، تعريب: خليفة، Riggio, 1989قائمة المهارات االجتماعية )إعداد:  (3)

اختارت الباحثة هذه القائمة لالستخدام في البحث الحالي نظًرا لتوافق أبعادها مع طبيعة 
البحث وأهدافه، باإلضافة إلى مناسبتها لخصائص المشاركين في البحث، وقد قامت بإجراء 
بعض التعديالت عليها كحذف وتعديل بعض البنود لجعلها أكثر مالئمة للمشاركين، وسيتم 

 لك التعديالت الحًقا.توضيح ت
 :( 15( بنًدا موزعة على ستة مقاييس فرعية، بواقع )90تشتمل على ) وصف القائمة

بنًدا لكل مقياس، وهذه المقاييس هي: التعبير االنفعالي، والحساسية االنفعالية، والضبط 
االنفعالي، والتعبير االجتماعي، والحساسية االجتماعية، والضبط االجتماعي؛ ويتم 

( حيث ال ينطبق البند على 1، تبدأ من )االستجابة على البنود في ضوء خمس نقاط
-90بين ) القائمة( حيث ينطبق البند تماًما، وتتراوح الدرجة الكلية على 5اإلطالق إلى )

450.) 
 :قام مترجم القائمة بحساب صدقها عن طريق االتساق  الخصائص السيكومترية للقائمة

للمهارات االجتماعية  الفرعيةالمقاييس الستة الداخلي، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 
(، كما تراوحت 0,610(، و)0,006( طالبة جامعية ما بين )200لدى عينة مكونة )

معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياس من المقاييس الستة الفرعية والدرجة 
 بحساب الصدق القائمة(؛ كما قام معد 0,782(، و)0,141الكلية للقائمة بوجه عام بين )

من  %78,9عوامل استوعبت  ، وقد تشبعت المقاييس الستة على ثالثةلهاالعاملي 
أيًضا  القائمةوهو ما يدل على تمتع القائمة بقدر عالي من الصدق، وقام معد  ،التباين

بطريقة إعادة االختبار بفاصل زمني حوالي عشرة أيام، وقد تراوحت ها بحساب ثبات
(، مما يشير إلى تمتع القائمة بدرجة عالية 0,937و)(، 0,545معامالت الثبات بين )

 من الثبات.

 :قامت الباحثة بإجراء التعديالت التالية على قائمة المهارات االجتماعية 

  إما لتشابهها مع بنود أخرى في نفس القائمة، أو لتداخلها مع بعض ( بنًدا 30)حذف
ي أو لغموضها وصعوبة العبارات في المقاييس األخرى المستخدمة في البحث الحال

، 36، 33، 28، 21، 17، 16، 14، 13، 12، 8، 1فهمها؛ وهذه البنود هي أرقام )
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37 ،39 ،41 ،44 ،46 ،47 ،49 ،50 ،53 ،57 ،59 ،60 ،66 ،70 ،72 ،73 ،
81 ،82 ،86.) 

 ( 79، 32، 6، 3تعديل واختصار بعض البنود؛ وهذه البنود هي أرقام.) 
 حياًنا، ونادًرا، ...( من البنود تجنًبا لوجود أسلوبين لالستجابة استبعاد كلمات )غالًبا، وأ

 وتسهياًل على المشاركين.
 تنطبق إلى حد ما -استبدال أسلوب االستجابة الخماسي بأسلوب ثالثي وهو )تنطبق- 

ال تنطبق( حيث إن زيادة عدد مستويات الحكم ُيصعب من اختيار المشاركين لالستجابة 
 المناسبة لهم.

 الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية لقائمة المهارات االجتماعية بعد إجراء  قامت
 التعديالت السابقة عليها، وفيما يلي عرض لتلك الخصائص:

: الصدق:  أوالا
 الصدق العاملي:

تم حساب التحليل العاملي لمصفوفة االرتباط بطريقة المكونات األساسية، وتم تدوير 
"، وقد أسفر التحليل Varimaxمتعامًدا باستخدام طريقة الفاريماكس " العوامل المستخرجة تدويًرا

العاملي عن وجود ستة عوامل الجذر الكامن لكل منهم أكبر من الواحد الصحيح، ويوضح 
( العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير المتعامد لبنود قائمة المهارات 12جدول )

 (.240االجتماعية )ن=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م
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 ( 12) جدول

 (240العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير المتعامد لبنود قائمة المهارات االجتماعية )ن=

 م
نسب  تشبعات العوامل

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول الشيوع
1  0,512     0,316 
2   0,708    0,540 
3 0,339   0,576   0,378 
4     0,409  0,263 
5      0,503 0,446 
6 0,452      0,398 
7   0,433    0,240 
8       0,275 
9 0,300    0,491  0,351 
10   0,691    0,568 
11      0,563 0,366 
12 0,773      0,632 
13  0,476     0,311 
14    0,556   0,332 
15     0,333  0,316 
16      0,700 0,523 
17 0,418      0,278 
18  0,731     0,594 
19   0,515    0,422 
20     0,401  0,248 
21      0,724 0,562 
22 0,420  0,357    0,283 
23  0,752     0,599 
24   0,349 0,478   0,444 
25     0,541  0,492 
26  0,701     0,510 
27 0,376   0,576   0,495 
28      0,646 0,580 
29 0,376      0,172 
30   0,530  0,481  0,451 
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 م
نسب  تشبعات العوامل

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول الشيوع
31       0,211 
32   0,595    0,513 
33    0,662   0,586 
34     0,438 0,556 0,440 
35       0,141 
36       0,183 
37  0,412  0,554   0,417 
38 0,663  0,352    0,533 
39  0,424     0,254 
40   0,374   0,352 0,358 
41    0,451   0,301 
42     0,641  0,518 
43 0,335      0,324 
44  0,458   0,405  0,311 
45   0,497    0,408 
46     0,578  0,441 
47  0,636     0,436 
48   0,456    0,396 
49    0,612   0,428 
50     0,329  0,405 
51      0,418 0,280 
52 0,527      0,475 
53  0,540     0,411 
54     0,542  0,365 
55      0,603 0,466 
56       0,112 
57   0,337    0,280 
58  0,436  0,468   0,404 
59     0,659  0,477 
60      0,591 0,496 

 23,752 2,069 2,203 2,272 3,848 5,756 7,604 الجذر الكامن
 39,586 3,448 3,672 3,787 6,414 9,594 12,673 نسبة التباين



 م
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 ( ما يلي:12يتضح من جدول )
هناك بنود تشبعت على أكثر من عامل، وتم األخذ بالتشبع األكبر قيمة، وهي البنود  -

 (. 58 -44 -40 -38 -37 -34 -30 -27 -24 -22 -9 -3أرقام )
( بنود تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 8تشبعت عليه ) العامل األول: -

(، وجميع هذه البنود تنتمي إلى بعد "التعبير %12,673( بنسبة تباين )7,604)
 االنفعالي".

( بنود تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 9تشبعت عليه ) العامل الثاني: -
(، وجميع هذه البنود تنتمي إلى بعد "الحساسية %9,594( بنسبة تباين )5,756)

 االنفعالية".
( بنود تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 10تشبعت عليه ) العامل الثالث: -

 (، وجميع هذه البنود تنتمي إلى بعد "الضبط االنفعالي".%6,414( بنسبة تباين )3,848)
ًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها ( بنود تشب9تشبعت عليه ) العامل الرابع: -

(، وجميع هذه البنود تنتمي إلى بعد "التعبير %3,787( بنسبة تباين )2,272)
 االجتماعي".

( بنود تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 10تشبعت عليه ) العامل الخامس: -
(، وجميع هذه البنود تنتمي إلى بعد "الحساسية %3,672( بنسبة تباين )2,203)

 االجتماعية".
( بنود تشبًعا دااًل إحصائًيا، وكان الجذر الكامن لها 9تشبعت عليه ) العامل السادس: -

(، وجميع هذه البنود تنتمي إلى بعد "الضبط %3,448( بنسبة تباين )2,069)
 االجتماعي".

 -31 -8هناك خمسة بنود لم يكن لها أي تشبعات دالة إحصائًيا، وهي البنود أرقام ) -
(  ولذا تم حذفهم، وبالتالي أصبح عدد بنود القائمة بعد التحليل العاملي 56 -36 -35

 ( بنًدا. 55)
لي للقائمة حيث تشبعت البنود على العوامل التي وتؤكد هذه النتيجة على الصدق العام

 تنتمي إليها وهو ما يعزز الثقة في القائمة.
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 ثانياا: الثبات:
تم حساب ثبات القائمة عن طريق معامل ثبات ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية 

ة والدرجة براون، ومعادلة جتمان لكل بعد من أبعاد القائم -باستخدام كل من معادلة سبيرمان
( معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لقائمة 13الكلية للقائمة. ويوضح جدول )

 (.240المهارات االجتماعية )ن= 
 (13جدول )

 (240معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لقائمة المهارات االجتماعية )ن= 
 جتمان براون  -سبيرمان ألفا كرونباخ األبعاد م
 0,617 0,621 0,690 التعبير االنفعالي 1
 0,662 0,653 0,685 الحساسية االنفعالية 2
 0,681 0,698 0,714 الضبط االنفعالي 3
 0,579 0,641 0,634 التعبير االجتماعي 4
 0,719 0,706 0,724 الحساسية االجتماعي 5
 0,599 0,698 0,670 الضبط االجتماعي 6
 0,522 0,620 0,535 الدرجة الكلية -

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات كلها مرتفعة وتشير إلى ثبات القائمة 
 وصالحيتها لالستخدام في البحث الحالي.

ا: االتساق الداخلي:
ً
 ثالث

تم حساب االتساق الداخلي لبنود القائمة بحساب معامالت  االتساق الداخلي للبنود: -أ
(، والنتائج كما جاءت في 240االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية للبعد )ن= 

 الجدول التالي:
 

 
 
 
 



 م

 

 

) 135) 

 2022 إبريل ، 2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 اضطراب قصور االنتباه وفرط احلركة وعالقته بالكفاءة الذاتية واملهارات االجتماعية 
 

 (14جدول )
 (240معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية للبعد بقائمة المهارات االجتماعية )ن=

 
 0,12(= 0,05* دال عند مستوى )                    0,16(= 0,01** دال عند مستوى )

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية 14يتضح من جدول )
( مما يدل 0,01( أو )0,05للبعد الذي ينتمي إليه قيم دالة إحصائًيا إما عند مستوى داللة )

 لبنود القائمة.على االتساق الداخلي 

تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية للقائمة مع  االتساق الداخلي لألبعاد: -ب
( معامالت االرتباط بين 15بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للقائمة، ويوضح جدول )

األبعاد الفرعية للقائمة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لقائمة المهارات االجتماعية 
 (.240)ن=
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 (15جدول )
 (240بين األبعاد مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لقائمة المهارات االجتماعية )ن=معامالت االرتباط 

التعبير  األبعاد
 االنفعالي

الحساسية 
 االنفعالية

الضبط 
 االنفعالي

التعبير 
 االجتماعي

الحساسية 
 االجتماعية

الضبط 
 االجتماعي

الدرجة 
 الكلية

التعبير 
 االنفعالي

-       

الحساسية 
      - **0,211 االنفعالية

الضبط 
 االنفعالي

-
0,215** 

0,248** -     

التعبير 
    - *0,136 *0,132 **0,473 االجتماعي

الحساسية 
   - **0,286 *0,148- **0,304 **0,253 االجتماعية

الضبط 
 االجتماعي

0,211** 0,155* 0,259** 0,618** -
0,300** 

-  

 - **0,630 **0,343 **0,777 **0,393 **0,582 **0,557 الدرجة الكلية

( أن قيم معامالت االرتباط بين األبعاد مع بعضها البعض ومع 15يتضح من جدول )
(، وهي قيم دالة 0,777( و)0,132الدرجة الكلية لقائمة المهارات االجتماعية تراوحت ما بين )

يشير إلى االتساق الداخلي ألبعاد (، مما 0,01( أو )0,05إحصائًيا إما عند مستوى داللة )
 القائمة.

 :( بنًدا، وذلك بعد 55تكونت القائمة في صورتها النهائية من ) الصورة النهائية للقائمة
( 16حساب الخصائص السيكومترية وحذف البنود التي لم يثبت صدقها، ويوضح جدول )

 لنهائية(.توزيع العبارات على أبعاد قائمة المهارات االجتماعية )الصورة ا
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 (16جدول )
 توزيع العبارات على أبعاد قائمة المهارات االجتماعية )الصورة النهائية(

 المجموع أرقام العبارات األبعاد م
 8 48، 39، 34، 28، 21، 16، 11، 6 التعبير االنفعالي 1
 9 49، 43، 40، 35، 25، 22، 17، 12، 1 الحساسية االنفعالية 2
 10 52، 44، 41، 36، 30، 29، 18، 9، 7، 2 االنفعاليالضبط  3
 9 53، 45، 37، 33، 31، 26، 23، 13، 3 التعبير االجتماعي 4
 10 54، 50، 46، 42، 38، 24، 19، 14، 8، 4 الحساسية االجتماعية 5
 9 55، 51، 47، 32، 27، 20، 15، 10، 5 الضبط االجتماعي 6

تحت بعض البنود، وهي تلك البنود السالبة التي  ُيالحظ في الجدول السابق وجود خط
يتم تصحيحها بطريقة عكسية بحيث ُتعطى )درجة واحدة( لالستجابة )تنطبق(، و)ثالث 

(، وأقل درجة 165درجات( لالستجابة )ال تنطبق(، وبذلك تكون أعلى درجة على القائمة )
(55.) 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:
 مناقشتها وتفسيرها:نتائج الفرض األول و 

يوجد مستوى متوسط دال إحصائًيا الضطراب قصور ينص الفرض األول على أنه "
 ". االنتباه وفرط الحركة لدى المشاركين في البحث

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة المعيارية واألوزان النسبية لكل بعد من أبعاد 

 وكذلك الدرجة الكلية، والنتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
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 (17جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات المشاركين في البحث على أبعاد 

 (600الكلية )ن=  مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة

 البعد
عدد 
 العبارات

الدرجة 
 العليا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 الترتيب %

 1 63,03 3,201 17,02 27 9 االندفاعية
 2 59,63 2,978 17,89 30 10 فرط الحركة

 3 59,22 3,439 15,99 27 9 قصور االنتباه
 - 60,58 8,250 50,89 84 28 الدرجة الكلية

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

  أن متوسط الدرجة الكلية الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى المشاركين في
( وبوزن نسبي 8,250( بانحراف معياري قدره )50,89البحث من طلبة الجامعة قد بلغ )

الحركة لدى (، مما يدل على أن مستوى اضطراب قصور االنتباه وفرط %60,58قدره )
 المشاركين في البحث متوسط.

 ( يليه بعد فرط %63,03أن بعد االندفاعية جاء في المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ،)
(، ثم في المرتبة الثالثة واألخيرة %59,63الحركة في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )

 .(%59,22النتباه بوزن نسبي قدره )بعد قصور ا

السابقة صحة الفرض األول بوجود مستوى متوسط دال إحصائًيا وتؤكد النتيجة 
الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى المشاركين في البحث، والشكل التالي يوضح 

 ذلك:



 م
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات المشاركين  (1شكل )

 في البحث على أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية

 McClellan et، ودراسة DuPaul et al. (2009)وتتفق هذه النتائج مع  دراسة 
al. (2013)( ودراس2020، ودراسة صعدي ،) ةYáñez-Téllez et al. (2021)  التي

أشارت إلى أن طالب الجامعات قد أظهروا مستويات دالة من أعراض اضطراب قصور االنتباه 
 وفرط الحركة.

وترى الباحثة أن ما أسفرت عنه نتائج الفرض األول من وجود مستوى متوسط من 
حث هو نتيجة تتماشى أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى المشاركين في الب

مع تزايد أعداد طلبة الجامعة الذين يعانون من هذا االضطراب وذلك غالًبا بسبب عدم خضوعهم 
للتقييم واإلرشاد التربوي خالل مراحل التعليم ما قبل الجامعي، كما أن طلبة الجامعة يواجهون 

ي العملية التعليمية مسئوليات وتحديات وعوامل تشتت كثيرة خاصة في ظل التطورات األخيرة ف
وإدخال أنظمة التعلم االلكتروني والهجين وتنوع بيئات التعلم ووسائل التقييم، مع ضيق الوقت 
المتاح إلنجاز المهام المطلوبة منهم، ومواجهتهم لمواقف اجتماعية جديدة، باإلضافة إلى أنهم 

 راحل التعليمية السابقة.يفتقرون إلى العديد من أنظمة الدعم التي ربما كانت موجودة في الم
كما تعزي الباحثة وجود "االندفاعية" في المرتبة األولى لدى المشاركين في البحث إلى تزامن 
فترة التعليم الجامعي مع مرحلة المراهقة وهي مرحلة عمرية تتسم باالندفاع الشديد والحماس 
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للعواقب، وعدم الصبر،  المبالغ فيه، والتصرف دون تفكير، واتخاذ قرارات مهمة دون مراعاة
 والتهور، واإلتيان بسلوكيات قد تتسبب في حدوث الكثير من المشكالت.

من األطفال  %70 -%50( إلى أن ما نسبته 29: 2003وأشار ميركولينو وآخرون )
المصابين باضطراب عجز االنتباه وفرط الحركة تستمر لديهم األعراض التشخيصية لهذا 

تستمر لديهم األعراض إلى  %33 - %8راهقين، وأن ما نسبته االضطراب عندما يصبحوا م
سن الرشد. وهناك نسبة أكبر منهم قد تستمر لديها بعض أعراض هذا االضطراب عندما 

 يصبحوا راشدين.
أن أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة  Resnick (2005)كما أوضح 

كما يؤكد أن معظم المراهقين والرشد، تستمر لدى معظم المصابين به في مرحلتي المراهقة 
والبالغين يعانون من مشاكل عرضية مع عدم االنتباه، واالندفاع، والتشتت، واألرق، لكن األفراد 
المصابين باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة يختلفون عن غيرهم في تواتر هذه األعراض 

لبالغين في كثير من المشكالت وشدتها ومدتها؛ ويتجلى هذا االضطراب عند المراهقين وا
 .المتعلقة بالوظائف التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى صعوبات كبيرة في إدارة الحياة اليومية

( أن بعض طالب الجامعة لديهم عديًدا من التصرفات 229: 2020وقد الحظ طلب )
تهور وتعريض تتمثل في: كثرة الحركة، وعدم االستقرار على حال واحد ولو لبعض الوقت، وال

النفس للمخاطر دون التفكير في النتائج، وفقدان االنتباه ألبسط األسباب، وسرعة إيقاع الحديث، 
الذي يعكس عدم التروي في التفكير، ونسيان األشياء الضرورية في المنزل والجامعة كالقلم 

على عالقاتهم  والكتاب، وكذلك االندفاع في التصرفات أو الحكم على األمور، مما انعكس سلًبا
باآلخرين، وكذلك على مستواهم الدراسي سواء في اإلجابة على االختبارات أم في المشاركة 

 داخل قاعة المحاضرات.

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها وتفسيرها:

ينص الفرض الثاني على أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور 
 االنتباه وفرط الحركة والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة". 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجات 
المشاركين في البحث على أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية 
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ودرجاتهم على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية والدرجة الكلية، والنتائج كما هي موضحة في 
 الجدول التالي:

 (18)جدول 
معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية وأبعاد مقياس 

 (600الكفاءة الذاتية والدرجة الكلية )ن= 

أبعاد مقياس اضطراب قصور 
 االنتباه وفرط الحركة

 أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية
البعد 

 الشخصي
البعد 

 الدرجة الكلية االجتماعيالبعد  األكاديمي

 **0,735- **0,534- **0,675- **0,668- قصور االنتباه
 **0,481- **0,374- **0,435- **0,425- فرط الحركة
 **0,686- **0,564- **0,551- **0,668- االندفاعية

 **0,746- **0,576- **0,653- **0,691- الدرجة الكلية
 0,088(= 0,05* دال عند مستوى )                 0,115(= 0,01** دال عند مستوى )

( 0,01يتضح من الجدول السابق وجود عالقة سالبة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
بين أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة )قصور االنتباه، وفرط الحركة، 

تية )البعد الشخصي، والبعد واالندفاعية( والدرجة الكلية له، وأبعاد مقياس الكفاءة الذا
 األكاديمي، والبعد االجتماعي( والدرجة الكلية له.

( التي أشارت إلى وجود فروق 2009وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الرشيدي )
دالة بين الطالب ذوي صعوبات االنتباه وفرط النشاط وأقرانهم العاديين في الشعور بالكفاءة 
الذاتية األكاديمية في اتجاه الطلبة العاديين، واختالف بروفيل الشعور بالكفاءة الذاتية األكاديمية 

 Major et al. (2013)ذوي صعوبات االنتباه وفرط النشاط عنه لدى العاديين؛ ودراسة  لدى
التي توصلت إلى أن ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة قد أظهروا مستوى أقل من 

التي أكدت وجود فروق دالة في  Almasi (2016)الكفاءة الذاتية مقارنة بالعاديين؛ ودراسة 
دى كل من الطالب ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأقرانهم الكفاءة الذاتية ل

التي أظهرت أن الطالب ذوي اضطراب قصور االنتباه  Sperry (2021)العاديين؛ ودراسة 
التي  Jose (2021)وفرط الحركة كانوا أقل في الكفاءة الذاتية من أقرانهم العاديين؛ ودراسة 
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ا في الكفاءة الذاتية بين الطالب ذوي اضطراب قصور أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيً 
 االنتباه وفرط الحركة وأقرانهم العاديين.

وتفسر الباحثة هذه النتائج في ضوء أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة 
لدى طلبة الجامعة، فمعاناة الطالب الجامعي من صعوبات في: بدء المهام المطلوبة منه، 

يزه لفترة زمنية طويلة نسبًيا، وتنظيم مهامه اليومية والتخطيط الجيد، وكذلك والحفاظ على ترك
الشرود أثناء أداء األنشطة المختلفة، ونسيانه لألشياء الضرورية، وعدم قدرته على االستقرار 
في مكان واحد، وحركته المستمرة وقيامه بسلوكيات غير هادفة، باإلضافة إلى اندفاعه وتهوره 

ه للقرارات دون مراعاة للعواقب والتصرف دون تفكير، وتركه للمهام المطلوبة منه وسرعة اتخاذ
دون إتمامها؛ كل ذلك من شأنه أن يؤثر بالسلب على مدى إدراكه لقدراته وإمكاناته المتعلقة 
بإدارة ذاته والسيطرة على مشاعره والتعامل بكفاءة مع الضغوط الحياتية وتقبل ذاته ووضع 

االلتزام بتحقيقها، ومشاركته الفعالة في المهام األكاديمية وإنجازها بدقة ومدى أهداف لنفسه و 
تغلبه على المشكالت الدراسية، كما أنه سينعكس بشكل سلبي على إدراكه لقدراته المرتبطة 
بالمشاركة في األنشطة االجتماعية وتكوين العالقات الشخصية والحفاظ عليها وتقبل اختالف 

 اآلخرين.
إلى أن استمرار أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط  Resnick (2005)وأشار 

الحركة في مرحلة المراهقة والبلوغ يتسبب في اختالل وظيفي شخصي واجتماعي ومهني، كما 
أن أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة  Gambin & Święcicka (2015)أكد 

في مجالين، وهما: اإلنجاز األكاديمي، وضبط  ترتبط بانخفاض معتقدات الكفاءة الذاتية خاصة
 الذات.

الطالب الذين يعانون من مستويات أعلى من أعراض أن  Major (2016)وأوضح 
يشعرون أيًضا بثقة أقل في قدرتهم على  (ADHD) اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة

 .اتخاذ قرارات فعالة بشأن حياتهم المهنية وتعليمهم والتخطيط لها
( أن األفراد ذوي اضطراب االنتباه يتعرضون 67: 2017رى موسى وآخرون )وي

للعقاب بسبب سلوكياتهم المندفعة؛ وأن هذا العقاب يؤدي إلى نتائج عكسية تبدو في ترسيخ 
اعتقاد لدى الفرد بضعف كفاءته الذاتية واالستسالم للواقع الذي يعيشه والتسليم بعد قدرته على 

 دهور مفهوم الذات لديه.تغيره مما يؤدي إلى ت
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 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها وتفسيرها:

ينص الفرض الثالث على أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور 
 االنتباه وفرط الحركة والمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة". 

بين درجات وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط 
المشاركين في البحث على أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية 
ودرجاتهم على أبعاد قائمة المهارات االجتماعية والدرجة الكلية، والنتائج كما هي موضحة في 

 الجدول التالي:
 ( 19جدول )

اه وفرط الحركة والدرجة الكلية وأبعاد قائمة معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتب
 (600المهارات االجتماعية والدرجة الكلية )ن= 

 
 0,088(= 0,05* دال عند مستوى )                 0,115(= 0,01** دال عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة سالبة بين الدرجة الكلية لمقياس اضطراب 
الحركة وأبعاده )قصور االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية(، والدرجة قصور االنتباه وفرط 

الكلية لقائمة المهارات االجتماعية وأبعادها )التعبير االنفعالي، والحساسية االنفعالية، والضبط 
االنفعالي، والتعبير االجتماعي، والحساسية االجتماعية، والضبط االجتماعي( وجميعها دالة 

 (.0,01( أو )0,05ند مستوى داللة )إحصائًيا إما ع
( من وجود عالقة ارتباطية 2013وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة أبو زيد )

سالبة بين المهارات االجتماعية واضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط واالندفاعية؛ 
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قص االنتباه والنشاط ( التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين ن2013ودراسة عز الدين )
التي أكدت أن األطفال ذوي  Aduen et al. (2018)الزائد والمهارات االجتماعية؛ ودراسة 

اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة قد أظهروا عجًزا في األداء االجتماعي مقارنة بأقرانهم 
التي أوضحت أن الطالب المصابين  Abrahão & Elias (2021)العاديين؛ ودراسة 

 باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة قد حصلوا على درجات أقل في المهارات االجتماعية.

وتفسر الباحثة هذه النتائج بأن طلبة الجامعة الذين يعانون من أعراض اضطراب 
قصور االنتباه وفرط الحركة بما يظهرونه من ضعف في التركيز والقيام بحركات غير هادفة، 

مدروسة العواقب تجعلهم يواجهون صعوبات في: التخاطب غير  وسلوكيات اندفاعية غير
اللفظي وإرسال الرسائل االنفعالية، والتعبير بدقة عن مشاعرهم وحالتهم االنفعالية، واستقبال 
وتفسير أشكال التخاطب غير اللفظي مع اآلخرين، كما أنهم يعجزون عن ضبط وتنظيم 

انفعاالتهم ومشاعرهم؛ باإلضافة إلى انخفاض قدراتهم التعبيرات االنفعالية غير اللفظية وإخفاء 
على: التعبير اللفظي ومشاركة اآلخرين والحديث معهم بطالقة وكفاءة في المواقف االجتماعية، 
كذلك فإنهم يعانون من ضعف في فهم وإدراك المعايير والقواعد التي تحكم السلوك االجتماعي 

يف االجتماعي السوي والتفاعل اإليجابي في المواقف المقبول، وبالتالي تقل قدرتهم على التك
 االجتماعية.

عالقة دالة بين ( إلى وجود 2009وفي هذا السياق، فقد أكدت نتائج دراسة الصادق )
أعراض اضطراب االنتباه وفرط الحركة والذكاء االنفعالي ومكوناته لدى طالب الجامعة، كذلك 

 ة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين اضطراب( إلى وجود عالق2011توصلت دراسة محمد )
ADHD  .والمهارات االجتماعية 

الباحثة ضعف المهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة ذوي اضطراب  تعزوكما 
قصور االنتباه وفرط الحركة إلى تزامن بداية ظهور أعراض هذا االضطراب مع مرحلة الطفولة 

من -فيها اكتساب المهارات االجتماعية بشكل عام  وهي المرحلة التي من المفترض أن يبدأ
مما يعيق اكتسابها،  -خالل مشاهدة سلوك اآلخرين والممارسة والحصول على التغذية الراجعة

وحين يستمر هذا االضطراب إلى مرحلة المراهقة والرشد فإنه يحد من نمو تلك المهارات 
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ية لدى الطالب الجامعي الذي يعاني وتطورها مما ينتج عنه ضعف وقصور المهارات االجتماع
 من اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة. 

( أن المراهقين المصابين باضطراب عجز 328: 2003وأوضح ميركولينو وآخرون )
االنتباه وفرط الحركة يعانون في الغالب من مشكالت في إقامة عالقات اجتماعية مناسبة 

سلوكياتهم االندفاعية و/أو المتعلقة بعد االنتباه وصمة،  عمرًيا وذلك لعدة أسباب، فقد تسبب لهم
فيصبحون معرضين كثيًرا لإلصابة باضطرابات داخلية أو خارجية أخرى مصاحبة، مما يمعن 
في إبعادهم عن أقرانهم. كما أن هناك فئة أخرى من الطلبة المصابين باضطراب عجز االنتباه 

بة اجتماعية واضحة، ويشار إلى هؤالء الطلبة وفرط الحركة الذين يبدو أنهم يظهرون صعو 
 بمصطلح "إعاقة اجتماعية"، أو "إعاقة تعلمية غير كالمية". 

( إلى أن المصابين باضطراب قصور االنتباه يعانون من 48: 2015وأشارت محمد )
االنسحاب االجتماعي نتيجة تعرضهم للنقد المستمر بسبب تشتت انتباههم، وقلة تركيزهم، 

قدرة على اختيار المثير المالئم للتركيز عليه، وفشلهم المتكرر  في االنتهاء من المهمات وعدم ال
المطلوبة منهم، أو نتيجة كثرة األخطاء لتسرعهم في اإلجابة دون تروي، أو تفكير مسبق مما 
يؤدي إلى كثرة األخطاء، واإلحباطات التي يواجهونها، ومن ثم يؤدي إلى العزوف عن المشاركة 

المناقشات الجماعية، وانعدام الرغبة في إقامة عالقة مع الزمالء، وتجنب أشكال التفاعل في 
االجتماعي، وبالتالي يصبح المراهق ذو اضطراب قصور االنتباه مزاجي مشغول البال وحزين، 

 ولديه صعوبة في االتصال مع اآلخرين.

 نتائج الفرض الرابع ومناقشتها وتفسيرها:

يمكن التنبؤ باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة من على أنه "ينص الفرض الرابع 
 ". خالل الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل االنحدار المتعدد للتنبؤ 
هارات االجتماعية لدى باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة من خالل الكفاءة الذاتية والم

 (.20طلبة الجامعة، والنتائج كما هي موضحة في جدول )
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 (20جدول )
معامل االنحدار للتنبؤ باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة من خالل الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية 

 (600لدى طلبة الجامعة )ن= 

االرتباط  المتغيرات المنبئة
 Rالمتعدد 

قيمة 
 المشاركة
R2 

 Tقيمة  Betaقيمة  Bقيمة 
 الداللة Fقيمة  وداللتها

 7,809- 0,286- 0,650- 0,477 0,691- البعد الشخصي

147,92 

0,01 

 0,01 9,665- 0,313- 0,570- 0,426 0,653- البعد األكاديمي

 0,01 8,078- 0,297- 0,792- 0,332 0,576- البعد االجتماعي

 0,01 5,896 0,170 0,552 0,141 0,375 التعبير االنفعالي

التعبير 
 0,01 4,591 0,193 0,412 0,0144 0,120 االجتماعي

يتضح من الجدول السابق أن نتائج تحليل االنحدار المتعدد أسفرت عن وجود خمسة 
متغيرات تسهم إسهاًما دااًل إحصائًيا في التنبؤ باضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وهي 

 كالتالي:

 :فقد بلغت قيمة  البعد الشخصيR2 (0,447 وتعني أن البعد الشخصي للكفاءة الذاتية )
-) Tمن التباين في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، وبلغت قيمة  %44,7يفسر 

 (.0,01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )7,809
 :فقد بلغت قيمة  البعد األكاديميR2 (0,426 وتعني أن البعد األكاديمي للكفاءة الذاتية )

-) Tمن التباين في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، وبلغت قيمة  %42,6يفسر 
 (.0,01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )9,665

 :فقد بلغت قيمة  البعد االجتماعيR2 (0,332وتعني أن البعد االجتماعي للكفاءة الذ ) اتية
-) Tمن التباين في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، وبلغت قيمة  %33,2يفسر 

 (.0,01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )8,078
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 :فقد بلغت قيمة  التعبير االنفعاليR2 (0,141 وتعني أن التعبير االنفعالي يفسر )
T (5,896 )لحركة، وبلغت قيمة من التباين في اضطراب قصور االنتباه وفرط ا 14,1%

 (.0,01وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
 :فقد بلغت قيمة  التعبير االجتماعيR2 (0,0144 وتعني أن التعبير االجتماعي يفسر )

T (4,591 )من التباين في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، وبلغت قيمة  1,44%
 (.0,01توى داللة )وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مس

 وفي ضوء ما سبق، يمكن صياغة معادلة االنحدار على النحو التالي:

البعد ×  0,570) –البعد الشخصي( ×  0,650) - 70,428= القيمة الثابتة  اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة
 التعبير االجتماعي(×  0,412التعبير االنفعالي( + )×  0,552البعد االجتماعي( + )×  0,792) –األكاديمي( 

وتشير هذه النتائج إلى أن أكثر المتغيرات إسهاًما في التنبؤ باضطراب قصور االنتباه 
ة لدى طلبة الجامعة هو "البعد الشخصي" للكفاءة الذاتية، يليه "البعد األكاديمي" وفرط الحرك

للكفاءة الذاتية، يليه "البعد االجتماعي" للكفاءة الذاتية، يليه "التعبير االنفعالي"، يليه "التعبير 
 االجتماعي".

 الباحثة السبب في ذلك إلى أنه كلما انخفضت قدرة الطالب الجامعي على وتعزو
التركيز أثناء أداء المهام المطلوبة منه لفترة زمنية مناسبة، وزادت حركته بشكل يعوق أدائه 
لألنشطة المختلفة، وزادت سلوكياته االندفاعية غير المدروسة؛ انعكس ذلك على مدى إدراكه 
 لقدراته وإمكاناته في أداء المهام المكلف بها ومواجهة الصعوبات والمشكالت التي تعترضه في

المجاالت الشخصية واألكاديمية واالجتماعية، وكذلك انخفض أدائه في المواقف االجتماعية 
التي تتطلب اإلرسال واالستقبال والضبط لكل من مهارات التخاطب غير اللفظي االنفعالي، 

 ومهارات التخاطب اللفظي االجتماعي. 

ضطراب قصور االنتباه وتفسر الباحثة هذه النتائج بوجود عالقة وتأثير متبادل بين ا
وفرط الحركة، والكفاءة الذاتية، والمهارات االجتماعية، وهو ما أكدته نتائج الفرضين الثاني 
والثالث من نتائج البحث الحالي؛ حيث تتأثر الكفاءة الذاتية للطالب الجامعي وكذلك مهاراته 

كة، وهو ما أكده االجتماعية بمدى معاناته من أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحر 
، Major et al. (2013)(، و2013(، وعز الدين )2013العديد من الباحثين مثل أبو زيد )
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 ، وAbrahão & Elias (2021) ، وAduen et al. (2018) ، وAlmasi (2016) و
Sperry (2021)و ،Jose (2021) . 

رتبط أن اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة ي Cueli et al. (2020)ويؤكد 
بمستويات منخفضة من إدراك الطالب لمدى فاعليته في المجاالت األكاديمية واالنفعالية 

 واالجتماعية والجسدية.

( أن سبب ضعف عالقة الفرد مضطرب االنتباه 63: 2017كما يرى موسى وآخرون )
، وضعف باآلخرين إلى اندفاعيته القوية، ونشاطه عديم الغرض -طفاًل، أو مراهًقا، أو راشًدا –

سواء في البيئة المنزلية أو المدرسية –قدرته على تحمل اإلحباط، فالسلوك الذي يسلكه الفرد 
يعد سلوًكا غير مالئم وغير مقبول، فيقابل بالنفور والتأفف من اآلخرين ومن ثم  -أو غيرها

 يسوء توافق الفرد االجتماعي نتيجة لرفض اآلخرين له بسبب سوء سلوكه.  

 الخامس ومناقشتها وتفسيرها:نتائج الفرض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ينص الفرض الخامس على أنه "
درجات طلبة الجامعة على أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية 

 ". حضر( -إناث(، ومحل اإلقامة )ريف -باختالف النوع )ذكور

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات وللتحقق من صحة هذا الفرض 
 ، وذلك على النحو التالي:"المعيارية واختبار "ت

تم حساب الفروق في أبعاد اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية لدى  -أ
( الفروق في أبعاد 21إناث(، ويوضح جدول ) -طلبة الجامعة باختالف النوع )ذكور

والدرجة الكلية لدى طلبة الجامعة باختالف النوع  االنتباه وفرط الحركة اضطراب قصور
 (.600إناث( )ن= -)ذكور
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 (21جدول )
 الفروق في أبعاد اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية

 (600إناث( )ن=  -لدى طلبة الجامعة باختالف النوع )ذكور 

أبعاد اضطراب قصور 
 المتوسط العدد النوع الحركةاالنتباه وفرط 

االنحراف 
 قيمة )ت( المعياري 

مستوى 
 الداللة

 قصور االنتباه
 3,426 16,52 300 ذكور

 3,374 15,45 300 إناث 0,01 3,866

 2,931 17,53 300 إناث 0,01 2,994 2,986 18,25 300 ذكور فرط الحركة

 االندفاعية
 3,284 17,13 300 ذكور

 3,118 16,90 300 إناث غ. د 0,880

 الدرجة الكلية
 7,848 51,18 300 ذكور

 غ. د 0,861
 8,636 50,60 300 إناث

 2,58(= 0,05)ت( )                                                 1,96(= 0,01)ت( )

( بين 0,01يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
متوسطي درجات الذكور واإلناث في بعدي "قصور االنتباه" و"فرط الحركة" في اتجاه الذكور؛ 
وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في بعد "االندفاعية"، 

( الفروق في 2والدرجة الكلية لمقياس اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة. ويوضح شكل )
 إناث(. -االنتباه وفرط الحركة وأبعاده وفًقا للنوع )ذكور اضطراب قصور

 
ا للنوع (2شكل )  الفروق في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأبعاده وفقا
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( إلى وجود فروق دالة 2019وفي هذا السياق، فقد أشارت نتائج دراسة الشهراني )
قصور االنتباه وفرط الحركة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في الدرجة الكلية الضطراب 

(ADHD( وذلك في اتجاه اإلناث، كما أظهرت نتائج دراسة عمر )وجود فروق دالة 2017 )
-Yáñezإحصائًيا في فرط الحركة واالندفاعية في اتجاه اإلناث، في حين توصلت دراسة 

Téllez et al. (2021)  إلى وجود فروق دالة إحصائًيا في اضطرابADHD  في اتجاه
 الذكور.

وعلى العكس من ذلك، فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات عدم وجود فروق دالة 
 Gómez-Benito et al. (2019)وفًقا للنوع، منها دراسة  ADHDإحصائًيا في اضطراب 

التي توصلت إلى عدم وجود تأثير كبير للنوع على اضطراب قصوراالنتباه وفرط الحركة، كما 
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين الجنسين  Stibbe et al. (2020)اسة أشارت نتائج در 

 في أعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة. 

وتفسر الباحثة وجود فروق دالة إحصائًيا في بعدي قصور االنتباه وفرط الحركة في 
وأضعف قدرة على اتجاه الذكور، بأن الطالب الذكور بطبيعتهم أكثر قابلية لتشتت االنتباه 

التركيز وتنظيم مهامهم اليومية والتخطيط الجيد، فهم يميلون إلى التصرف بعشوائية ويشردون 
أثناء أداء أنشطتهم، وينسون األشياء الضرورية، ويتجنبون األعمال التي تتطلب التركيز؛ كما 

عليهم أنهم يكثرون من الحركة التي قد ال تكون هادفة في كثير من األحيان، ويصعب 
 االستقرار، ويخالفون األنظمة والتعليمات، ويفضلون أداء األنشطة التي تتطلب مجهوًدا بدنًيا.

الباحثة ارتفاع الطلبة الذكور عن اإلناث في أعراض قصور االنتباه وفرط  وتعزو
 الحركة إلى عدة أسباب، منها ما يلي:

 فراط في الحركة، خاصة هرمونات النوع التي قد تكون مسؤولة عن ميل الذكور إلى اإل
هرمون التستوستيرون الذي يوجد بوفرة نسبية في الرحم في أثناء فترة تكون الجنين. 
ويتسع الفارق بين الجنسين خالل فترة الطفولة على الرغم من أن مستويات هرمونات 
الجنس لدى كليهما تظل متساوية منذ سن ستة أشهر وحتى سن البلوغ، وصواًل إلى 

 د.مرحلة الرش
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  أسلوب التربية الذي ينتهجه الكثير من اآلباء واألمهات، فهم يميلون إلى تشجيع أبنائهم
الذكور على الحركة والخروج واالختالط باآلخرين في حين أنهم يثنون اإلناث عن ذلك 

 ويشجعونهن على المكوث في المنزل والتركيز في دراستهن.  
 وإشباع حاجاتهم من التفرد واالستقاللية عن  رغبة طلبة الجامعة الذكور في إثبات ذواتهم

 األهل والتمرد على رغبات اآلباء وتوجيهاتهم. 

( أن الذكور في معترك الحياة يتعرضون لضغوط عدة 82: 2012ويرى منصور )
تدفعهم إلى قصور القدرة على التخطيط الجيد، وتجعلهم يقولون أشياء بدون تفكير وتمحيص، 

عندما يكونون داخل قاعات المحاضرات، ويجدون صعوبة في بناء ويشعرون بالملل والضجر 
رؤى مختلفة، كما أنهم يعجزون عن إيجاد حلول متنوعة للمشاكل التي يتعرضون لها، ويالقون 

 في أغلب األحيان صعوبة في الموائمة بين دراستهم وأعمالهم األخرى.

تمنح فرصة أكبر للذكور، ( إلى أن معايير الثقافة 621: 2013وأشار إبراهيم وهالل )
فاالبن الذكر وخاصة في مرحلة المراهقة له مطلق الحرية في أداء الكثير من السلوكيات والتي 

 قد ال ُيسأل عنها من األسرة كالخروج مع األصدقاء والتأخير خارج المنزل.

أن الذكور يستمرون في المعاناة  Williamson & Johnston (2015)كما أوضح 
ضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة أكثر من اإلناث في مرحلة البلوغ والرشد، من أعراض ا

أعراض فرط الحركة بشكل  -غالًبا–في دراستها أن الذكور يظهرون  Vogley (2019)أكدت و 
 مزعج لآلخرين من حولهم. 

( أن الذكور لديهم قابلية لتشتت االنتباه داخل 392: 2021وترى محمد وآخرون )
الدراسة وعدوانية أكثر من اإلناث، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الطبيعة الفسيولوجية حجرة 

للذكر وأساليب المعاملة الوالدية غير السوية، وهذا يساعد كثيًرا على جعل معظم االضطرابات 
السلوكية معدل انتشارها عند الذكور أعلى من اإلناث ومنها اضطراب نقص االنتباه المصحوب 

 الزائد.بالنشاط 

كما ترى الباحثة أن عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في بعد "االندفاعية" والدرجة الكلية 
الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وفًقا للنوع، قد يرجع إلى عدة أسباب منها: انتماء طلبة 
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سلوكيات الجامعة "الذكور واإلناث" إلى مرحلة عمرية واحدة وهي مرحلة المراهقة التي تتسم بال
المندفعة والمتهورة؛ باإلضافة إلى تعرض جميع الطلبة على اختالف نوعهم إلى نفس المثيرات 
والمشتتات مثل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي والتي تزيد من أعراض اضطراب 

  قصور االنتباه وفرط الحركة لديهم على حد سواء.

( من عدم 2014عبد الهادي وأبو جدي ) وُيدعم تلك النتيجة ما توصلت إليه دراسة
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة في االندفاعية تبًعا لمتغير النوع )ذكور

 إناث(.

تم حساب الفروق في أبعاد اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية لدى  -ب
( الفروق في 22ول )حضر(، ويوضح جد -طلبة الجامعة باختالف محل اإلقامة )ريف

والدرجة الكلية لدى طلبة الجامعة باختالف  اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركةأبعاد 
 حضر(. -محل اإلقامة )ريف

 (22جدول )
 الفروق في أبعاد اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية 

 (600حضر( )ن= -لدى طلبة الجامعة باختالف محل اإلقامة )ريف

د اضطراب قصور أبعا
االنحراف  المتوسط العدد النوع االنتباه وفرط الحركة

مستوى  قيمة )ت( المعياري 
 الداللة

 3,691 15,94 284 حضر غ. د 0,328 3,144 16,04 316 ريف قصور االنتباه

 فرط الحركة
 0,01 3,627 2,772 18,35 316 ريف
 3,099 17,47 284 حضر

 االندفاعية
 3,307 17,05 284 حضر غ. د 0,262 3,086 16,98 316 ريف

 9,031 50,46 284 حضر غ. د 1,332 7,277 51,36 316 ريف الدرجة الكلية

 2,58(= 0,05)ت( )                                         1,96(= 0,01)ت( )

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات طلبة 
الريف وطلبة الحضر في بعدي "قصور االنتباه"، و"االندفاعية" وكذلك في الدرجة الكلية 
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الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، حيث كانت قيم )ت( غير دالة إحصائًيا؛ ووجود 
طي درجات طلبة الريف وطلبة الحضر في بعد "فرط الحركة" فروق دالة إحصائًيا بين متوس

( الفروق في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة 3في اتجاه طلبة الريف. ويوضح شكل )
 حضر(. -وأبعاده وفًقا لمحل اإلقامة )ريف

 
ا لمحل اإلقامة (3شكل )  الفروق في اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأبعاده وفقا

( إلى وجود فروق دالة 2003السياق، فقد أشارت نتائج دراسة إبراهيم ) وفي هذا
إحصائًيا في اضطراب ضعف االنتباه وفرط النشاط تعزي لمتغير محل اإلقامة، حيث بدت 

 منطقة العاصمة أقل تأثًرا بهذا االضطراب من القرى.

الريف  وترى الباحثة أن عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات طلبة
وطلبة الحضر في بعدي "قصور االنتباه"، و"االندفاعية" وكذلك في الدرجة الكلية الضطراب 

 قصور االنتباه وفرط الحركة قد يرجع إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:

  انتماء طلبة الجامعة المقيمين في الريف والمقيمين في الحضر على حد سواء إلى مرحلة
المراهقة، وبالتالي مرورهم بتغيرات فسيولوجية ونفسية واجتماعية عمرية واحدة وهي مرحلة 

متشابهة، وما يصاحب تلك التغيرات من صعوبة في تركيز االنتباه والشرود واالفتقار 
إلى المثابرة والتنظيم والتخطيط الجيد، والنسيان وأحالم اليقظة أثناء أداء األنشطة، وكذلك 

 فكير وعدم الصبر، وعدم القدرة على تأخير اإلشباع.اإلتيان باألفعال المتسرعة دون ت
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  تعرض هؤالء الطلبة على اختالف محل إقامتهم إلى نفس العوامل البيئية والنفسية
واالجتماعية والثقافية التي قد تساهم في ظهور أعراض قصور االنتباه واالندفاعية، 

ة، والضغوط النفسية كظروف التنشئة االجتماعية، والمشكالت الصحية ومشكالت التغذي
واإلحباطات والقلق والتوتر واالكتئاب، وكذلك المشكالت والصراعات األسرية 
واالجتماعية، باإلضافة إلى المشتتات األخرى كوسائل اإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي وظهور التطبيقات المختلفة التي شكلت نوًعا من اإلدمان بالنسبة لكثير من 

 الطلبة. 
لباحثة وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات طلبة الريف وطلبة ا وتعزو

الحضر في بعد "فرط الحركة" في اتجاه طلبة الريف، إلى طبيعة الحياة الريفية التي تمتاز 
بالحركة المستمرة في الوقت الذي اتجه فيه أبناء الحضر إلى االعتماد على اآللة في أداء 

ى توافر أغلب سبل الراحة في الحضر من وسائل مواصالت متنوعة أغلب أعمالهم؛ باإلضافة إل
ومواقع التسوق االلكتروني وحتى العمل عن بعد باستخدام مواقع االنترنت المختلفة، في الوقت 
الذي ينشأ الفرد في الريف منذ نعومة أظفاره على ضرورة االستيقاظ مبكًرا والخروج مع اآلباء 

عية التي تتطلب الكثير من الحركة، وكذلك السير لمسافات طويلة لمساعدتهم في األعمال الزرا 
للتسوق والذهاب للعمل، وعدم توافر الخدمات المختلفة بنفس مستوى توافرها في الحضر، مما 
يترتب عليه كثرة التحرك إلنجاز المهام المطلوبة، وكذلك انتشار الوعي الصحي في الحضر 

ء يوجهون أبنائهم إلى ممارسة الرياضة الستغالل فرط بشكل أكثر من الريف مما يجعل اآلبا
الحركة بشكل إيجابي؛ كما قد تتسبب قوة الروابط االجتماعية بين أبناء الريف في جعلهم أقل 
مكوًثا في المنزل حيث يقضون أوقات طويلة في التزاور وصلة األرحام واللقاءات االجتماعية؛ 

ع فرط الحركة لدى طلبة الريف بشكل ملحوظ عن كل هذه العوامل قد تكون سبًبا في ارتفا
 طلبة الحضر.

من ارتفاع  Sharma et al. (2020)وُيدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة 
 معدل انتشار اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة في المناطق الريفية. 
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 توصيات البحث:
اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة إعداد ندوات توعوية وتثقيفية لطلبة الجامعة حول  -1

في المرحلة الجامعية وأعراضه وأهم األسباب المؤدية إليه وطرق تقييمه وأهم سبل التعامل 
 معه وعالجه.

عقد دورات تدريبية لطلبة الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة حول طرق  -2
اعي وكيفية تنمية مهاراتهم تحسين كفاءتهم الذاتية ومواجهة صعوبات التواصل االجتم

 االجتماعية.
توفير بيئة تعليمية داعمة تساعد طلبة الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط  -3

 .الحركة لتبادل االهتمامات واإلنجازات، وتعزيز الثقة بالنفس والتفوق في بيئة الكلية
طلبة ذوي اضطراب إقامة دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول كيفية التعامل مع ال -4

قصور االنتباه وفرط الحركة واستغالل طاقتهم وتوجيهها بشكل يرفع من كفاءتهم الذاتية 
 ويزيد من مشاركتهم اإليجابية في األنشطة الجامعية.

عقد ورش عمل تثقيفية ألولياء األمور للتوعية بأنسب الطرق واألساليب الفعالة في  -5
ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة بما التعامل مع أبنائهم من طلبة الجامعة 

يساعدهم على التخفيف من حدة األعراض والتعامل بفعالية وكفاءة مع البيئة المحيطة 
 بهم. 

تزويد طلبة الجامعة ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة بأدوات لتعزيز  -6
 والخارجية. االستقاللية والتنظيم الذاتي لتحقيق نهج متوازن للدوافع الداخلية

 حبوث مقرتحة:
أثر التدريب على تنظيم الذات في خفض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى  -1

 طلبة الجامعة.
 البنية العاملية الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة. -2
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الكفاءة الذاتية في خفض اضطراب قصور االنتباه وفرط  -3

 الحركة لدى طلبة الجامعة.
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أثر التدريب على مهارة إدارة الوقت في تنمية الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة ذوي  -4
 اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة.

فاعلية برنامج إرشادي لتحسين المهارات االجتماعية في خفض اضطراب قصور االنتباه  -5
 وفرط الحركة لدى طلبة الجامعة.

االنتباه وفرط الحركة وعالقته بإدمان الهواتف الذكية وجودة النوم لدى  اضطراب قصور -6
 طلبة الجامعة.

 اضطراب قصور اانتباه وفرط الحركة: دراسة عبر ثقافية لدى طلبة الجامعة. -7
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 :ـــــعاملراجـــ
: المراجع العربية:  أوالا

(. سلوك المخاطرة 2013إبراهيم، إبراهيم الشافعي الشافعي، وهالل، أحمد الحسيني )
، كلية التربية مجلةواالندفاعية لدى عينة من المراهقين في بيئات تعليمية مختلفة، 

 .631-594(، ص ص 49جامعة طنطا، العدد )
قته ببعض (. اضطراب عجز االنتباه وفرط النشاط وعال2003إبراهيم، معصومة أحمد )

، رابطة األخصائيين عربية دراسات مجلةالمتغيرات الديموجرافية وسمات الشخصية، 
 .56-11(، ص ص 2(، العدد )2النفسيين المصرية، المجلد )

 االنتباه قصور باضطراب وعالقتها االجتماعية (. المهارات2013أبو زيد، هيام المهدي )
مجلة كلية االبتدائية،  المرحلة أطفال لدي الزائد واالندفاعية بالنشاط المصحوب

 .1032-1007(، ص ص 14، جامعة بورسعيد، العدد )التربية
 الطالبات لدى الحياة بضغوط وعالقتها الذات فاعلية (.2012محمود ) عطاف غالي، أبو

 ،والنفسية التربوية للعلوم اإلسالمية الجامعة مجلة األقصى، جامعة المتزوجات في
 .654-619 ص ص ،(1) عددال (،20) مجلدال

(. الكفاءة الذاتية المدركة 2015أحمد، إبراهيم إبراهيم أحمد، والعسال، هبة درويش أحمد )
وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي الشخصي والقدرة على اتخاذ القرار لدى طالبات 

دد الجامعة، مجلة بحوث التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، الع
 .101-68(، ص ص 37)

اضطراب االنتباه لدى األطفال: أسبابه (. 1999أحمد، السيد علي سيد، وبدر، فائقة محمد )
 . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.وتشخيصه وعالجه

 لدى المستقبلية الذاكرة (. كفاءة2013أنور، عبير محمد، وعبد الصادق، فاتن صالح )
 لطبيعة وفقا الحركة وفرط االنتباه اضطراب أعراضومرتفعي  منخفضي المراهقين

، رابطة مجلة دراسات عربيةالتحصيل،  ومستوى  والعمر والنوع المهمة المستقبلية
 .276-233(، ص ص 2(، العدد )12األخصائيين النفسيين المصرية، المجلد )
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(. المهارات االجتماعية وتوكيد الذات والثقة بالنفس كمنبئات 2015بخيت، محمد السيد )
المجلة المصرية لعلم النفس االكلينيكي بالشعور باالكتئاب لدى طالب الجامعة، 

(، 4(، العدد )3، الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين )جمعن(، المجلد )واإلرشادي
 .534-503ص ص 

(. االتجاه نحو التحول الرقمي وعالقته بكل من االندماج 2020فكري ) بهنساوي، أحمد
، مجلة كلية التربيةاألكاديمي والكفاءة الذاتية ومستوى الطموح لدى طالب الجامعة، 

 .403 -328(، ص ص 90(، العدد )17جامعة بني سويف، المجلد )
 االجتماعية المهارات من بكل وعالقتها االنفعالية الحساسية(. 2020حليم، شيري مسعد )

الديموجرافية  المتغيرات بعض ضوء في الزقازيق جامعة طلبة لدى األكاديمي والتلكؤ
، جامعة بني سويف، المجلد مجلة كلية التربية، "الكلية - الدراسية الفرقة- "النوع

 .331-267(، ص ص 96(، العدد )17)
(. فعالية التعلم التعاوني في تنمية المهارات االجتماعية 2012حماد، أيمن عبد العزيز سالمة )
(، ص 32، جامعة عين شمس، العدد )مجلة اإلرشاد النفسيلدى طالب الجامعة، 

 .147-95ص 
(. الفروق في الشعور بالكفاءة الذاتية األكاديمية بين 2009الرشيدي، عبد هللا سالم عايش )

عوبات االنتباه مع فرط النشاط وأقرانهم العاديين بالمرحلة المتوسطة بدولة ذوي ص
 ، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين.رسالة ماجستيرالكويت، 

(. الكفاءة الذاتية المدركة وبناء الهوية لدى طلبة 2019رمضان، عمومن، وحسان، نجاة )
كلية العلوم  -، جامعة زيان عاشور بالجلفةدراساتمجلة أنسنة للبحوث والالجامعة، 

 .116-106(، ص ص 2(، العدد )10االجتماعية واإلنسانية، المجلد )
، )ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة(. قائمة المهارات االجتماعية(. 2006ريجيو، رونالد )

 م(. 1989القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. )العمل األصلي نشر في عام 
علم النفس المعرفي "مداخل ونماذج ونظريات"، الجزء (. 2001الزيات، فتحي مصطفى )

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.الثاني



 م

 

 

) 159) 

 2022 إبريل ، 2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 اضطراب قصور االنتباه وفرط احلركة وعالقته بالكفاءة الذاتية واملهارات االجتماعية 
 

 االنتباه اضطراب ذوي  من عينة لدي السببي (. العزو2019الشهراني، حزمي محمد فهيد )
اإلرشاد النفسي دراسات في الجامعة،  طالب من والعاديين النشاط المصحوب بفرط

(، 4، مركز اإلرشاد النفسي والتربوي، كلية التربية، جامعة أسيوط، العدد )والتربوي 
 .26-1ص ص 

(. أعراض اضطراب االنتباه و فرط الحركة و عالقتها بالذكاء 2009الصادق، فاتن صالح )
كلية  حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية،االنفعالي لدى طالب الجامعة، 

 .70-1(، ص ص 10(، الرسالة )5داب، جامعة القاهرة، الحولية )اآل
(. اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة لدى طالب 2020صعدي، إبراهيم بن عبده أحمد )

مجلة جامعة حفر الباطن للعلوم التربوية الجامعة: دراسة سيكومترية وتقنين انتشار، 
 .184-143(، ص ص 1العدد ) والنفسية،

فاعلية برنامج إرشادي سلوكي جدلي في خفض السلوك (. 2020علي أحمد )طلب، أحمد 
مجلة االندفاعي لدى طالب الجامعة ذوي أغراض اضطراب الشخصية الحدية، 

، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، البحث العلمي في التربية
 .277-220(، ص ص 21(، العدد )8المجلد )

مجلة اإلرشاد (. مقياس المهارات االجتماعية للمراهقين، 2012ى نصر الدين )عبد الحميد، ند
 .309-291(، ص ص 30، العدد )النفسي

(. االندفاعية لدى عينة من طلبة 2014عبد الهادي، سامر عدنان، وأبو جدي، أمجد أحمد )
الجامعة العربية المفتوحة وعالقتها بتوكيد الذات في ضوء متغيرات النوع والتخصص 

، مركز النشر العلمي، جامعة والنفسية التربوية العلوم مجلةوالمستوى الدراسي، 
 .239-207(، ص ص 1د )(، العد15البحرين، المجلد )

(. نقص االنتباه و النشاط الزائد و عالقته بالمهارات االجتماعية لدى 2013عز الدين، رزان )
(، ص ص 13(، العدد )35، المجلد )مجلة جامعة البعث للعلوم اإلنسانيةاألطفال، 

185-220. 
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كفاءة الذاتية بالتعويق (. القدرة التنبؤية للتوجهات الهدفية وال2020العزام، سعد أحمد سليمان )
، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستيرالذاتي األكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك، 

 اليرموك، األردن.
(. اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه وسط أطفال 2017عمر، نانسي خالد عبد العزيز )

 رسالةالشمالي، التعليم قبل المدرسي من وجهة نظر المعلمات بوالية الخرطوم القطاع 
 ، قسم علم النفس، كلية التربية، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.ماجستير

(. الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طلبة 2021غالب، سهام سيف علي )
، رابطة التربويين العرب، دراسات عربية في التربية وعلم النفسالكيمياء جامعة تعز، 

 .320-291(، ص ص 130العدد )
علم النفس التربوي "تحليل سيكومتري لخمسة مقاييس في التربية (. 2005غانم، حجاج )

 . القاهرة: عالم الكتب.العادية والخاصة"
(. الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها 2021الفراهيد، مريم فرحان، والرفوع، محمد أحمد خليل )
يلة التقنية، المجلة التربوية، مجلس النشر بجودة الحياة لدى طلبة الجامعة الطف

 .130 -91(، ص ص 138(، العدد )35العلمي، المجلد )
(. تنمية مهارات وقدرات اإلنسان المصري كمدخل الستئناف 2005فرج، طريف شوقي محمد )

، مركز الخدمة النفسية، كلية اآلداب، جامعة مجلة الخدمة النفسيةالشراكة الحضارية، 
 .88-67(، ص ص 1(، العدد )1مجلد )عين شمس، ال

(. العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى 2016الفقراء، وفاء هايل )
 ، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، األردن.رسالة ماجستيرطلبة جامعة مؤتة، 

(. فاعلية كل من التدريب المعرفي والتغذية المرتدة 2010القصبي، وسام حمدي عبد السميع )
الحيوية في تنظيم بعض وظائف المخ المعرفية واالنفعالية لدى عينة من البالغين 

سيكوفسيولوجية"،  -ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط "دراسة معملية
 م علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة طنطا.، قسرسالة دكتوراه غير منشورة
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(. الذكاء الوجداني وعالقته بالكفاءة الذاتية للطالب 2015القللي، محمد محمد السيد )
، المجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرةالمشاركين باألنشطة الطالبية بالجامعة. 

 .171-102(، ص ص 4(، العدد )1جامعة المنصورة، المجلد )
(. اإلسهام النسبي لمكونات الكفاءة الذاتية المدركة 2021الكركي، وجدان خليل عبد العزيز )

، جامعة األزهر، مجلة كلية التربيةفي دافعية التعلم عن بعد لدى طلبة جامعة مؤتة، 
 .151-119(، ص ص 190(، العدد )2المجلد )

(. اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد وعالقته 2015محمد، آمال جالل )
مجلة كلية باالنسحاب االجتماعي وتقدير الذات لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم، 

 .64-1(، ص ص 166(، العدد )3، جامعة األزهر، المجلد )التربية
حمد، ومحمد، صالح الدين عراقي، محمد، ناريمان عادل محمد، وعبد العال، تحية محمد أ

(. اضطراب نقص االنتباه المصحوب النشاط الزائد 2021وحسين، طه عبد العظيم )
(، 32، جامعة بنها، المجلد )التربية كلية مجلة"الفروق بين المراهقين من الجنسين"، 

 .396-375(، ص ص 126العدد )
لعاديين ذوي اضطراب نقص (. الفروق بين األطفال الصم وا2011محمد، هدى شعبان )

االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد في ضوء متغيري نظرية العقل والمهارات 
، كلية التربية، جامعة المنيا، المجلد النفس وعلم التربية في البحث مجلةاالجتماعية، 

 . 268-211(، ص ص 2(، العدد )24)
لدى  الزائد الحركى والنشاط االنتباه نقص اضطراب (. دراسة2012المصري، وليد أحمد )

 ببعض وعالقتة منظورهم الشخصى من والجامعية الثانوية المرحلتين وطالبات طلبة
مجلة السعودية،  العربية بالمملكة التعليمية القصيم فى منطقة السلوكية الخصائص
 .443-402(، ص ص 148(، العدد )1، جامعة األزهر، المجلد )كلية التربية
(. االندفاعية واأللكسيثيميا واألسى النفسي لدى عينة 2012ل الشربيني )منصور، السيد كام

، الجمعية المصرية النفسية للداسات المصرية المجلةمن طالب كلية التربية بالعريش، 
 .108-47(، ص ص 76(، العدد )22للدراسات النفسية، المجلد )
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اضطراب (. 2017، سومة )موسى، رشاد علي عبد العزيز، ورسالن، نجالء محمد، والفيشاوي 
 القاهرة: عالم الكتب. .ADHDقصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

اضطراب عجز االنتباه (. 2003ميركولينو، ماريني، وباور، توماس ج.، وبلوم، ناثن ج. )
)عبد العزيز السرطاوي، وأيمن خشان،  وفرط الحركة: دليل عملي للعياديين،

 مترجمين(. اإلمارات العربية المتحدة: دار القلم للنشر والتوزيع. 
النجار، عالء الدين السعيد عبد الجواد، والمغازي، رنا خيري، وأبو قورة، كوثر قطب محمد 

جلة م(. أساليب التعلم والكفاءة الذاتية والذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة، 2020)
 .414-385(، ص ص 1(، العدد )20، جامعة كفر الشيخ، المجلد )كلية التربية

(. إدارة االنفعاالت وعالقتها بالكفاءة الذاتية المدركة لدى 2020النوافلة، فاطمة زياد عيسى )
 ، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، األردن.رسالة ماجستيرطلبة جامعة مؤتة، 
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Abstract: 

The current research aimed to identify the level of attention deficit 

hyperactivity disorder among university students, and the correlation 

between attention deficit hyperactivity disorder, self-efficacy and social 

skills, and to verify the possibility of predicting ADHD through self-

efficacy and social skills, and to examine differences in Attention 

deficit hyperactivity disorder according to gender (male-female), and 

place of residence (rural-urban) among university students. (600) 

students (300 males and 300 females) participated in the research at Al-

Azhar University faculties, who belong to the four academic years at 

Faculty of Engineering for Boys in Cairo, Faculty of Education for 

Boys in Cairo, Faculty of Human Studies for Girls in Cairo, and Faculty 

of Pharmacy for Girls in Cairo, aged between (18-22) years at the 

academic year 2021/2022. The research instruments consisted of a 

measure of attention deficit hyperactivity disorder, a scale of self-

efficacy (Both prepared by researcher), and a list of social skills 

(prepared by: Riggio, 1989, Arabization: Khalifa, 2006).  

Results revealed that there was a statistically significant average 

level of symptoms of attention deficit hyperactivity disorder among 

university students, and a negative statistically significant correlation 

between ADHD and both self-efficacy and social skills, and the 

possibility of predicting attention deficit and hyperactivity disorder 

among university students through self-efficacy and some social skills, 

and there were statistically significant differences between the mean 

scores of males and females in the dimensions of "attention deficit" and 

"hyperactivity" in the direction of males; And there were no statistically 

significant differences between the average scores of males and females 

in the "impulsivity" dimension, and the total score of attention deficit 

hyperactivity disorder scale, and there were no statistically significant 

differences between the average scores of rural and urban students in 
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"attention deficit" and "impulsivity" dimensions, as well as in total 

degree of attention-deficit/hyperactivity disorder; And there are 

statistically significant differences between the average scores of rural 

and urban students in the "hyperactivity" dimension in the direction of 

rural students.  

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, Self-efficacy, 

Social Skills and University students. 


